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Hoogedelgestreng College van de Afdeling Bestuursrechtspraak, 

1 BEROEPSCHRIFT 

1.1 

1.2 

1.3 

Hierbij doe ik u een beroepschrift toekomen gericht tegen het 
vaststellingsbesluit van het lnpassingsplan "Windpark Bijvanck" te Zevenaar 
en de daarbij verleende omgevingsvergunning, beiden vastgesteld op 24 mei 
2017 door de Provincie Gelderland, en bekend gemaakt op 23 juni 2017. 

Appellant woont op ca. 675m vanaf het hart van één van de windmolens. 
Mede gezien de brede opdruk vanuit de provincie Gelderland (zie 2.) strekt elk 
(aspect van) bezwaar zoals appellant hier in beroep aanvoert in het verlengde 
van door appellant ingediende Zienswijzen als in relativiteit tot zijn belang om 
het gehele lnpassingsplan en de Omgevingsvergunning ongedaan te willen 
zien. 

In de afgelopen jaren heeft de Provincie rond dit project "Windpark Bijvanck" 
veel documenten geproduceerd. Dit is voor veel omwonenden en zelfs danwe 
zeker Statenleden niet meer te volgen of zelfs te doorgronden; Hoewel het 
netjes zou zijn uw Afdeling een beperkt aantal beroepsgronden voor te 
leggen, voelt appellant zich genoodzaakt om meerdere aspecten uit die helaas 
lange ontstaansgeschiedenis in dit beroepschrift naar voren te brengen. Uit 
matiging ten behoeve van uw Afdeling kiest appellant er voor dat met dit 
beroepschrift bewust slechts enkele van de bij hem meer dan 8000 relevante 
digitale documenten aan uw Afdeling worden voorgelegd. 

Verwijs 

1.4 
Daarbij gaat appellant er van uit dat uw Afdeling NIET een algemene teneur in 1 
Nederland zal volgen, waarin bezwaren tegen windmolenplannen te snel 
worden afgedaan als Nimby, en deze snel afgewezen zouden moeten worden, 
anders zou er nooit wat komen van het hoogstaande doel van energietransitie 
in het algemeen. Deze houding is namelijk ook reeds voorafgaande aan de ter 
visielegging van het lnpassingsplan opgetekend uit de mond van enkele 
Statenleden en politieke partijen. De energietransitie is reeds volwassen in 
volle gang, en behoeft geen juridische kraa~kamer- of pilot-bescherming 
meer. De meningsvorming over energietransitie rolt inmiddels al als een 
sneeuwbal, zodat er gelegenheid komt kritische kanttekeningen te mogen 
maken. Met alle respect voor het bevorderen van energietransitie mag het 
recht in Nederland daar niet onder lijden. Hier gaat appellant er natuurlijk van 

1 Vooringenomen Statenlid.pdf 
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1.5 

1.6 

1.7 

2 

2.1 

uit dat het uitbrengen van een beroepschrift door een burger als laatste 
echelon van de volwaardige democratie eenzelfde type belang heeft voor die 
democratie als uw Afdeling en door uw Afdeling als zodanig kan worden 
gewaardeerd. 

Dit beroepschrift volgt enkele thema's, elk genummerd in paragrafen met 
ondernummering van teksten. In de rechterkolom wordt verwezen naar 
andere ondernummers of naar achtergrond documenten bijgesloten. Op 
enkele markante punten wordt uw Afdeling specifiek verzocht tot 
oordeelvorming, aangegeven in grijze kleur van ondergrond. 

Vanwege de omvang en de door appellant veronderstelde openbare 
aanwezigheid bij de overheid zijn definitieve gepubliceerde procedure- en 
beleidsnota's zoals Omgevingsvisie, Windvisie, Zienswijzennota's e.d. niet 
bijgesloten. Op eerste verzoek kan appellant deze alsnogaan uw Afdeling 
doen toekomen. 

Dit beroepschrift bestaat uit 13 paragrafen op 48 pagina's en met 65 bijlagen: 
1 BEROEPSCHRIFT .......................................................................................... 1 
2 Achtergrond beroepschrift ......................................................................... 2 
3 Locatiekeuze ............................................................................................... 4 
4 AmvB Realisatienorm ................................................................................ 22 
5 Waardevol open landschap ...................................................................... 27 
6 WOB .......................................................................................................... 35 
7 Schade en participatie ............................................................................... 36 
8 Natuur ....................................................................................................... 40 
9 Veiligheid ................................................................................................... 41 
10 Hinder .................................................................................................... 42 
11 Zienswijzennota .................................................................................... 44 
12 Omgevingsvergunning .......................................................................... 45 
13 SLOT ...................................................................................................... 47 

Beleefd vraagt appellant aandacht van uw Afdeling voor het volgende. 

Achtergrond beroepschrift 

Appellant hecht er aan uw Afdeling voorafgaand toe te lichten hoe het komt 
dat gedurende het proces een steeds grotere rechts-verontwaardiging bij 
omwonenden is ontstaan. Slechts ter illustratie, maar mogelijk verhelderend 
voor het rechtsgevoelen van appellant, legt appellant uw Afdeling graag een 
entree in de vorm van een stripverhaal voor. 

2 Donald Suck in de Bijvanck Zienswijze.pdf 

Verwijs 

2 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Appellant heeft in het afgelopen proces van zeker de afgelopen 8 jaren steeds 
aanwijzingen ervaren dat de Provincie Gelderland doel en middelen 
onevenwichtig heeft verward. Het doel is niet alleen plannen voor windmolens 
vaststellen, maar ze ook te doen draaien. Naast openbare procedures, is ook 
middel een private partner die, anders dan een provincie mag, aan de 
provincie opening biedt aan daadwerkelijke realisatie. Dit vormt een sterk 
koppel tussen privaat en publiek, in een positie waarin omwonenden nooit 
deel hebben mogen nemen (anders dan toehoorders van informatie). 

Appellant heeft minder principiële bezwaren tegen de private partner zelf, 
wiens legitieme doelstelling het nu eenmaal is om met fiscale en 
subsidiemaatregelen te willen ondernemen naar beleggers. Ook hier is het 
echter de.overheid die zelfs in gebieden met 3x zo weinig windenergie als aan 
de Nederlandse kust (windsnelheid v=0.7 versus v=lO m/s) zoveel bij wil 
dragen voor haar doel. 

Appellant heeft wel bezwaren tegen hinder die zij als omwonenden zullen 
gaan ervaren door het windmolen plan, ten koste van het woon- en leefgenot. 
Dat de bescherming van de omwonenden vaak niet verder gaat dan speciaal 
voor windenergie verruimde minimum-normen, valt vervolgens weer onder 
het faciliteren va11 de beoogde investeerder door de overheid, als middel cf 
punt 2.2. De hinder van het windmolen park, zowel visueel, gevoelsmatig als 
meetbaar, heeft invloed op aspirant kopers van onroerend goed, waaronder 
dat van appellant. Deze hinder en waardeverlies komen niet aan de orde 
indien de overheid fair play ten aanzien van dit project had toegepast. In het 
navolgende legt appellant voor waar volgens hem sprake is van o.m. 
doelredeneren van de overheid ten gunste van het Windpark Bijvanck en ten 
nadele van appellant. 

In plaats van inspraak, medezeggenschap, coöperatie en echte (I) participatie 
in het proces en echte(!) participatie in het beoogde nieuwe materiele 
vastgoed, heeft de provincie naar beleven van appellant stelselmatig de 
omwonenden inclusief appellant niet betrokken in het proces noch inspraak 
gegeven. Dit valt de initiatiefnemer moeilijk te verwijten, maar onze overheid 
wel. Dit gebrek aan transparantie en (vroegtijdig) betrekken van 
omwonenden, onder wel voortdurend intensief overleg met de 
initiatiefnemer, heeft het draagvlak voor het windpark al snel naar nihil 
gebracht. De provincie heeft haar eigen Nimby gekweekt, temeer omdat 
alternatieve locaties stelselmatig niet in overweging zijn genomen. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat het publieke proces rond het 
Windpark tekort is geschoten, waarmee behoorlijk bestuur geweld aan is 
gedaan. 

Zie 
vervolg 

Alle 
gronden 
hierna 
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3 Locatiekeuze Verwijs 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Deze paragraafvolgt de historie om een onredelijke opdruk door GS van 
Gelderland te laten zien, voor de locatie Windpark Bijvanck. Met excuses aan 
uw Afdeling voor de omvang ervan, vindt appellant het nodig de systematische 
teneur door de jaren aan uw Afdeling voor te leggen. 

Op 29 juni 2005 stelt Provinciale Staten van Gelderland het Streekplan 2005 3 
vast. Voor windenergie zijn daarin 75 (soms geduid als 88) zoekgebieden 
aangewezen "als streekplanalternatief". Daarin wordt teruggegrepen op de 
provinciale Energienota 2004-2007, waarin 21% van de provinciale doelstelling 
aan windvermogen wordt toebedeeld aan het KAN-gebied. Het provinciale 
beleid rond zoekgebieden is dat ook voor het KAN-gebied "een groot deel van 
de provinciale energie worden ingezet in de voorbereidings-stadia van 
gemeentelijke planvorming". Het Streekplan 2005 gaat gepaard met een 
Strategische Milieu Beoordeling {Deel1 Milieu rapport), waarin wordt gèsteld 
dat "Nader onderzoek van specifieke zoeklocaties is nodig", o.m. ten aanzien 
van "het open karakter[ .. ] van vee/locaties". 

Vanaf 2006 t/m 2009 heeft de initiatiefnemer Raedthuys met tussenpozen 
overlegd met de gemeente Zevenaar over het zoekgebied Bijvanck. Na 
(mondelinge) afwijzing aldaar verzocht de initiatiefnemer op 5 mei 2009 
schriftelijk aan de provincie Gelderland een lnpassingsplan te willen maken. 

GS betoogt reeds in 2009 zonder onderbouwing dat de locatie ruimtelijk goed 4 
zou passen en overigens dat er schadeclaims dreigen vanuit de initiatiefnemer 
bij niet meewerken aan lnpassingsplan, zodat (onterecht) PS geen enkele keuze 
zou hebben het inpassingsplan af te wijzen. Er volgen enkele externe juridische 
adviezen naar PS (AKD en Hekkelman), die het tegengestelde rechtens voor 
mogelijk houden. Ook het voorhanden kunnen komen van voldoende nieuwe 
locatie-alternatieven vanuit gemeenten wordt in deze adviezen als legitiem 
gezien voor een afwijzende beslissing van PS. 

GS schrijft aan PS in november 2009 dat "Gelderland op basis van de huidige 5 
projecten en initiatieven al kan voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in 
het klimaatakkoord en dat Gelderland daarnaast een nieuwe Structuurvisie 
voor windenergie gaat opstellen." Overigens wordt reeds hier door GS aan PS 
onterecht voorgehouden dat de komende Crisis- en Herstelwet van PS vereist 
dat "Provincies moeten in principe verzoeken om medewerking aan het 
realiseren van windenergieprojecten honoreren door het opstellen van 
inpassingsplannen" zonder de alternatieve wijzen van toepassing uit de 
Elektriciteitswet artikel 9e te noemen. 

In Statencommissie in februari 2010 haalt GS na verontwaardiging van PS 
bakzeil, door te excuseren dat "het voor het eerst gebeurt dat een derde een 

6 

3 Streekplan_2005.pdf, SMB streekplan geiderland 1458-065smb.pdf 
4 Pagina's van Gld_nieuws_03_2010.pdf, GS_ toch plan voor windmolens_ Liemers _ gelderlander.pdf 
5 Staten januari 2009 excl bijlagen.pdf . 
6 Verslag_Cie_RWM_10feb2010.pdf 
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3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

verzoek doet" en dat nu eerst "GS onderzoeken het initiatief, hoe het zich 
verhoudt tot het beleid van de provincie, waarna PS de afweging maakt" 

Naar blijkt uit inspraak van de gemeente Zevenaar In een Statencommissie op 6 7 
januari 2010, heeft geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden en dat "het 
verzoek van de Raedthuys Groep eerst uitgaat van 5 windmolens maar op 
verzoek van de Provincie [de Groep] het aantal heeft verhoogd naar 8. Dit is 
zeer merkwaardig, de gemeente Zevenaar beschouwd dit gebied als waardevol 
[open gebied] en de Provincie negeert dit en doet een verzoek om er maar 8 
windmolens in te projecteren." De gemeente had 3 zoekgebieden uit het 
Streekplan 2005 becommentarieerd in haar in maart 2006 vastgestelde 'Notitie 
windenergie in de gemeente Zevenaar', die bij de provincie in deze kwestie 
onterecht onbesproken is gebleven. 

Overigens moesten later van de beoogde 8 windmolens er 3 worden 
geminderd wegens natuurwaarden en 1 molen wegens anders MER-plicht 
15MW. Ook voor deze bevordering van het Windpark Bijvanck had GS dus geen 
vooronderzoek gedaan. 

Op 3.1 maart 2010 beslist PS "dat de zoekzones windenergie uit het streekplan 8 
{2005] niet de gronden zijn als bedoeld in het betreffende artikel9e" 
[Elektriciteitswet] en om "geen medewerking te verlenen aan het vaststellen 
van een inpassingspion voor een windturbinepark in de gemeente Zevenaar". 
Als belangrijkste motivatie geldt voor PS "het provinciale uitgangspunt 
prevaleert dat gemeenten in eerste instantie het primaat wordt gelaten om het 
streefdoel[ .. ] windenergie te bereiken." Nog duidelijker beslist PS op 31 maart 
2010 dat er eerst moet komen een "Structuurvisie Windenergie waarin 
uitsluitend in overleg met de gemeenten gronden worden aangewezen". Deze 
structuurvisie (later Windvisie genoemd) werd al in september 2009 door GS 
aangekondigd op verzoek van PS. 

Appellant verzoekt uw Afdeling vast te stellen dat Reeds tot 31 maart 2010 GS 
van Gelderland onbehoorlijk bestuur uit heeft geoefend, door zonder enig 
eigen onderzoek tegenover PS te stellen dat de locatie Bijvanck aan goede 
ruimtelijke ordening zou voldoen, en door te stellen dat PS zonder de 
uitzonderingsregels te noemen wettelijk verplicht zou zijn tot opstellen van 
lnpassingsplannen, en door buiten de gemeente, omwonenden en PS om, het 
voorstel van de initiatiefnemer te doen uitbreiden van 5 naar 8 windmolens. 

Al in juli 2009 bericht GS aan de initiatiefnemer dat eerst "een onderzoek 
[wordt] gestart naar de meest geschikte· zoekzones voor de realisering van de 
Provinciale winddoelen". Hiermee wordt de latere Omgevingsvisie en de 
Windvisie beoogd. 

9 

7 Inspraak Zevenaar Staten januari 2009.pdf 
8 98. e 2010-05-11 windpark zevenaar-angerlo Bijlage 1_Geredigeerd.pdf, Pagina's van 108. i 2010-09-17 FW 
bezwaarschrift Raedthuy bijlage_Geredigeerd.pdf 
9 AntwoordGS-Raedthuys03072009.pdf 
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3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

De initiatiefnemer ruikt onraad en daags voor PS vergadering van 31 maart 10 
2010 wil zij de behandeling van haar aanvraag tot lnpassingsplan opschorten 
tot de CHW geldig zal zijn (wet van 18 maart 2010, in werking getreden 
eveneens 31 maart 2010, gewijzigd 22 december 2011). Niettemin wordt na de 
PS-vergadering bezwaar aangetekend door de initiatiefnemer, hetgeen in de 
Bezwarencommissie wordt weerlegd: Aan het aanwijzen van gronden volgens 
de Elektriciteitswet zijn geen formele eisen te stellen en het eerst willen 
opstellen van een structuurvisie is gerechtvaardigd. 

GS geven in 2010 gevolg aan de oproep van PS eerst nader in overleg te treden 11 
met gemeenten. Er blijken uit globale inventarisatie 8 van de 54 gemeenten 
bereid tot het plaatsen van een windpark, alle nieuwe voorstellen gelegen 
buiten de 75 zoekgebieden van het Streekplan 2005, goed voor ca. 80% van de 
destijdse provinciale doelstellingen, aanvullend op reeds 95% invulling van de 
doelstelling. Verzuimd wordt door GS om dit verband met de (destijdse) 
doelstelling te verwoorden. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te constateren dat er op last van PS van 
Gelderland, de argumenten van de Bezwarencommissie en de standpunten van 
de gemeente Zevenaar geen argumenten voor locatiekeuze van een windpark 
Bijvanck te Zevenaar resteren uit het Streekplan 2005. 

Hiermee zijn alle verwijzingen van GS naar het Streekplan 2005 of de 3.8 
bijbehorende SMB misleidend. Dit komt desondanks toch voor in o.m. de 
Samenwerkingsovereenkomst 8 mei 2014 tussen GS en de initiatiefnemer, en 
in de Zienswijzennota lnpassingsplan Windpark Bijvanck. 

Om voor appellant duistere redenen zet de initiatiefnemer haar juridische 12 
reactie op de afwijzing (3.11) niet verder door, mogelijk na een akkoord met 
GS, die als eerste weet "het verzoek van Raedthuys is materieel van tafel." 

Nadat in 2012 de door de CHW gewijzigde artikelen in de Elektriciteitswet in 13 
werking zijn getreden, en de provincie haarwinddoelstellingen in I PO-verband 3.31 
eind 2012 zal verhogen, richt de initiatiefnemer zich op 21 juni 2012 opnieuw 
tot GS met een verzoek tot opstellen van een lnpassingsplan. Ditmaal wel 
gepaard met een schriftelijk verzoek aan de gemeente Zevenaar, die op 18 april 
2012 heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een desbetreffend 
Bestemmingsplan. Ditmaal ook, wordt in het 'principeverzoek' uitdrukkelijk 
gesteld dat de aanvraag plaatsvindt onder verwijzing naar de CHW, meer 
bepaald artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998. 

Onterecht heeft GS nergens laten blijken of en hoe zij de bij de aanvraag 
gevoegde 'quickscans' heeft gevalideerd. 

10 Brief Raedthuys dd 16032010.pdf, SIS_9266B4 Commissie bezwaar afwijzing van IP.pdf 
11 10-11-02_statennotitie_windenergie.pdf 
12 112. i 2010-10-4 verslag cie + inspraaknotitie wh zevenaar bijlage_ Geredigeerd.pdf 
13 01400800 brf RH aan GS 21jun2012 principeverzoek opstellen IP.pdf 
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3.17 
GS stelt zich in het verlengde van 3.4 en 3.15 direct positief op, waarbij wordt 14 
vertrouwd op de CHW wegens het reeds gemaakte {niet onderbouwde) 
oordeel van alleen GS dat er geen ruimtelijke belemmeringen zijn te 
verwachten. Deze insteek wordt in het navolgende door GS gevolgd, en zelfs 
doelredenerend getracht achteraf te onderbouwen, zoals in navolgende zal 
blijken. 

3.18 
GS legt dit verzoek voor medewerking aan een lnpassingsplan voor aan PS op 15 

3.19 

3.20 

23 januari 2013. GS geeft in deze PS-vergadering aan dat het niet voldoen aan 
het verzoek tot opstellen van een lnpassingsplan 

Bij de Raad van State zal sneuvelen 
De druk van minister Kamp toeneemt, ook al vanuit een 'gisteravond 
ontvangen' mailtje van het IPO, en dat anders minister Kamp zal 
ingrijpen met een Rijksinpassingsplan 
GS heeft beoordeeld uit een quickscan dat een Windpark ter plaatse 
van Bijvanck mogelijk is als een goede ruimtelijk ordening· 
Gezorgd zal worden voor draagvlak bij burgers 

En voorts geeft GS mee dat "Angerlo staat niet in de Omgevingsvisie omdat het 
proces nog loopt" en "Als we op de Omgevingsvisie wachten dit vertraging 
betekent voor Bijvanck". 

Geen van deze beweringen zijn juist en/ of onderbouwd. 

In tegenstelling tot hetgeen tenminste VVD en CDA hadden verwacht (volgens 
staten leden Uenk en vdBos direct na de vergadering), sluit de voorzitter de PS
vergadering "wegens nog nul of min spreektijd" nog voor een tweede termijn, 
en er volgt geen stemming meer over het voornemen van GS een 
lnpassingsplan Windpark Bijvanck voor te willen bereiden. 
Hiermee is niet voldaan aan het provinciale beleid rond het toepassen van 
lnpassingsplannen. 

Ook wordt door GS niet voldaan aan de Memorie van Toelichting bij de CHW, 
waar de wetgever beoogt: "In dit Jicht bezien verdient het aanbeveling dat 
degene die voornemens is een aanvraag voor een productie-installatie voor 
windenergie in te dienen, te voren zowel met de betrokken gemeente als met de 
provincie overleg pleegt. Hierdoor wordt op voorhand bezien ot bij een 
weigering tot medewerking van de gemeente, provinciale staten tot een andere 
afweging kunnen komen. Is dat niet het geval, dan kan in overleg met 
provinciale staten tot een andere locatiekeuze worden gekomen". Er resteert 
slechts de opmerking van GS in de Samenwerkingsovereenkomst 8 mei 2014 
dat "PS is geconsulteerd op 23 januari 2013" en dat "De Exploitant is inhoudelijk 
op de hoogte van de beraadslagingen van Provinciale Staten tijdens de 

14 14. 2013-1-9 Windpark Bijvanck (memo relevante informatie) bijlage 1_Geredigeerd.pdf 
15 https://www.youtube.com/watch?v=bOCOccwsTV8 of geluidsband als handelingenverslag van de 

Statenvergadering 23-1-2013 

verwijs 
bij 
3.18, 
16 

17 

16 De betreffende Statenbesluit.en PS2010-175,PS2010-188, PS2012-217 zijn momenteel niet via openbare 
wegen, nog in WOB-leveranties terug te vinden. De besluiten en de strekking dat voor het toepassen van 

lnpassingsplannen altijd gemeentelijk draagvlak moet bestaan, staat in 8 I 2013-01-08 PS2012-
959 _agendaverzoek_ VVD _principeverzoek_ van_Raedth uys_ Windenergie_inpassingsplan_Bijvanck bijlage.pdf 
17 01880332 NIEUW SOK def i nel bijlagen doorzoekbaar.pdf 
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3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

voornoemde consultatie d.d. 23januari 2013". Zowel GS als de initiatiefnemer 
wisten dus van een andere afweging door PS dan (door GS) gewenst. 

GS heeft in de Statenvergadering van 23 januari 2013 niet gezocht naar 
consensus maar heeft deze gezien de toenmalige stemverhoudingen zelfs niet 
in transparantie willen opzoeken. Dat PS niet zelf in opstand komt tegen de 
door haar ervaren opdruk van GS, is naar mondeling onderzoek van 
omwonenden bij PS-leden te wijten aan een fatsoen om de provinciale 
bestuurbaarheid niet te verstoren met ten opzichte van alle onderwerpen van 
de provincie onevenredig veelleesstukken en (nieuwe) vergadertijd. Dit effect 
heeft omwonenden en dus appellant benadeeld en een onvolkomen en 
onvoltooide besluitvorming bleef in stand. 

Meer principieel is PS door GS onterecht voorgehouden dat GS, maar ook PS 
vanuit de CHW geen enkele andere optie zouden hebben dan een 
lnpassingsplan te starten, waarmee alternatieve wijzen van toepassing uit de 
Elektriciteitswet artikel ge werden verzwegen. 

Op 23 januari 2013 is echter geen besluit van PS genomen tot het aanwijzen 
van gronden ex Elektriciteitswet art ge ten behoeve van dit lnpassingsplan, 
zodat GS illegaal is begonnen met gehoor te geven aan het principeverzoek van 
de initiatiefnemer. 

Als informatie naar PS stelt GS nog na het onvoltooide debat van 23 januari 18 
2013 dat "GS zetten uiteen dat uit het samenstel van de Elektriciteitswet en de 
Wet ruimtelijke ordening, volgt dat uw Staten de verplichting hebben om 
gebruik te maken van de bevoegdheid om een inpassingspion vast te stellen 
[sic] indien een initiatiefnemer een verzoek indient voor de realisatie van 
windturbines en de desbetreffende gemeenteraad het verzoek heeft afgewezen 
en er vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen belemmeringen zijn 
voor het initiatief. Dit heeft GS tot het besluit gebracht dat zij in deze concrete 
situatie geen invulling kunnen geven aan de wens van draagvlak bij de 
gemeente Zevenaar." Opnieuw houdt GS de PS onterecht voor dat zij geen 
eigen zelfstandige keuze meer zouden mogen hebben op dit punt en dit 
moment. 

Het Ministerie I&M verwoordt dit intussen echter aan het IPO als "De wet stelt 1g 
uitsluitend dat de provincie verplicht Is om op verzoek van een initiatiefnemer, 
bij een voorafgaande weigering door een gemeente, gronden beschikbaar te 
stellen". En niet meer dan 'gronden waar en hoe ook'. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te onderkennen dat GS onbehoorlijke druk 
heeft uitgeoefend op PS via onvolledige informatie, dat GS ongegronde 
informatie omtrent de ruimtelijke haalbaarheid aan PS heeft verstrekt, dat de 
PS-voorzitter het debat en stemming in PS op 23 januari 2013 voortijdig heeft 
beëindigd in plaats van bijv. te verdagen waardoor de besluitvorming c.q. 
afwegingen van PS of zij tot een andere afweging dan de gemeente Zevenaar 

18 PS2012·959.pdf 
19 brief_im_20110517.pdf 
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kunnen komen niet is voltooid, en dat GS tegen de wil van PS is voortgegaan 
met opstellen van een lnpassingsplan op een locatie zonder daarvoor eerst de 
door PS vereiste gemeentelijke instemming te verwerven. Het Inpassingplan 
houdt dan ook geen stand. 

In een NRD voor de PlanMER Omgevinsgvisie verschenen in januari 2013, komt 20 
de locatie Bijvanck niet voor, noch de term 'locatie in onderzoek' die GS er 
nadien aan geeft. Wel zou ruim plaats gegeven gaan worden aan toepassing 
van het 'milieugeweten'. 

In februari 2013 kwam GSmeteen Werkconcept van de Omgevingsvisie. Daarin 21 
wordt conform wens van PS "We bepalen met de regio's de oppervlakte en 
locaties van benodigde zones die we gaan aanwijzen voor grootschalige 
duurzame energieopwekking". Voor de locatie Windpark Bijvanck is van belang: 
"3. Voor windmolens geldt het 'nee, tenzij' in de gebieden van:[ ... ] 

• waardevol open gebieden 
De provincie ziet deze gebieden als niet- kansrijk voor windmolens. [ ... ] 
4. Overige landschappen zijn geschikt voor plaatsingwindmolens als aan 
proceseisen voor hinder, draagvlak en ontwerp wordt voldaan." 
Er heeft zich nadien kennelijk een (bestuurlijke) wijziging voorgedaan, omdat 
de. nee-tenzij voor waardevolle open gebieden in latere versie is verdwenen. 
Dit alles zonder enige nadere onderbouwing. 

Het PlanMER Omgevingsvisie Gelderland d.d. november 2013 neemt de locatie 22 
Windpark Bijvanck schijnbaar in de marge op als 'locatie in onderzoek', met de 
enkele melding "Aandachtspunten voor vervolg: Inpassing ten aanzien van 
waardevol open gebied, nabijheid Natura 2000-gebied en aanwezigheid 
gastransportleidingen" 

Als 'vervolgproces' en 'nader onderzoek' wordt in het Plan MER slechts gesteld 
dat "Omdat windmolens een grote stempel kunnen drukken op de beleving van 
het landschap wil de provincie buiten de bovengenoemde uitsluitingszone meer 
maatwerk toepassen bij de totstandkoming van windparken. De regels over een 
minimum aantal, over opstelling in lijnen en over een minimale afstand tussen 
windmolenparken worden vervangen door eisen gesteld aan het ontwerp en de 
vormgeving van windmolenparken in samenhang met het onderliggende 
landschap. De provincie vindt het met name van belang om 
combinatiestrategieën te hanteren, zodat er samenhang wordt gecreëerd 
tussen de ondergrond en de windturbines. Er moet sprake zijn van een integraal 
ontwerp van een windturbinepark en zijn omgeving. Verschillende 
combinatiestrategieën kunnen worden toegepast. Mogelijke combinaties 
zijn: 
• combinatie met infrastructuur (wegen en railverbindingen); 
• combinatie met regionale bedrijventerreinen; 
• combinatie met intensiveringgebieden glastuinbouw; 
• combinatie met agrarische productielandschappen." 
Hieraan voldoet de locatie Bijvanck echter niet. 

20 Omgevingsvisie Gelderland_NRD_interactief[l].pdf 
21 Pagina's van werkconcept Omgevingsvisie Gelderland feb 2013.pdf 
22 Omgevingsvisie open gebied.pdf 
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In november 2013 werd de PlanMERbij de Omgevingsvisie afgesloten met een 23 
'Koepelnotitie', waarin als lofzang op de ingezette co-creatie annex 
milieugeweten in z.g. windateliers wordt vermeld: "Ander voorbeeld is de 
afweging of alle waardevolle open gebieden uitgesloten moeten worden van 
windenergie. Gelderland heeft relatief veel waardevolle opengebieden en deze 
kunnen juist van belang zijn voor windenergie. Na afweging in co-creatie is 
besloten [sic] windenergie alleen uit te sluiten in open gebieden waar de 
openheid ook voor andere waarden van belang is (zoals weidevogels en 
ganzen). Zonder inzet van het milieugeweten waren waarschijnlijk alle 
waardevolle open gebieden uitgesloten." Ook in de teksten Omgevingsvisie of
verordening wordt deze 'besluitvorming' niet nader onderbouwd. 

Uit eigen kaartonderzoek blijkt dat er niet sprake is van 'relatief veel 24 
waardevolle opengebieden', maar dat dit slechts 4.4% bedraagt van de 
oppervlakte van Gelderland. 

GS laat op verzoek van appellant echter weten dat er geen besluiten zijn 25 
genomen in Windateliers en overigens ook geen 'quickscan' door GS is 
uitgevoerd naar de goede ruimtelijke ordening van het Windpark Bijvanck. Van 
het betreffende Windatelier zijn geen verslagen openbaar of uit WOB
verstrekkingen verkregen. De hiervoor aangehaalde uitspraken van GS over 
goede ruimtelijke haalbaarheid op de locatie Bijvanck blijken derhalve 
ongefundeerd. 

In de Commentaarnota bij de Ontwerp-Omgevingsvisie wordt opgemerkt dat 
"De Omgevingsvisie geeft waar mogelijk, spelregels en stappen om tot 
verantwoorde beslissingen te komen waar er spanningen bestaan tussen 
uiteenfopende belangen. [ ... ] Voor het[ ... ], het Waardevol Open Gebied en het 
nationaal landschap mogen de activiteiten de kernkwaliteiten niet aantasten. 
Niet alle situaties zijn echter op voorhand in beleidsformules te vangen; vaak 
zijn overleg en maatwerk gewenst en mogelijk." 

In antwoord op Zienswijzen over waardevol open gebied stelt de 
Commentaarnota bij de Ontwerp-Omgevingsvisie niet onderbouwd: 

"In Waardevolle Open Gebieden zijn alleen windparken toegestaan, 
onder voorwaarde van een goed gemotiveerd landschappelijk ontwerp, 
omdat een ingreep in het open gebied substantieel veel energie moet 
opleveren. Een goed ontworpen windpark kan betekenis kan geven aan 
het open landschap, ruimtelijk en functioneel." 
"Het beschermingsbefeid van de Omgevingsvisie focust meer dan het 
vorige beleid op de Nationale Landschappen. De zorg voor de 
voormalige waardevolle landschappen die geen deel uitmaken van de 
Nationale Landschappen valt onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten." [NB de waardevolle open gebieden zijn niet 'voormalig'] 
"In de Waardevolle Open Gebieden neemt de provincie 
medeverantwoordelijkheid voor het borgen van de kernkwaliteiten, met 
regels in het pfanproces. 'Omvangrijk' is in de toelichting op de 

23 140117 _Koepelnotitie_PianMER_Omgevingsvisie.pdf 
24 Percentage waardevol open gebied.pdf 
25 Traag heeft geen studié gedaan.pdf 
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Omgevingsverordening gedefinieerd ( [ .. ], of met een nokhoogte van 
circa 11 meter)" 
"De Omgevingsvisie maakt het onder voorwaarden mogelijk om 
windturbineparken op te richten in Waardevol Open Gebied." 

De genoemde uitspraken volgen onterecht niet uit ruimtelijk onderzoek en/ of 
openbare discussie of debat, maar zijn door GS eenzijdig aan PS en burgers 
voorgelegd. 

De op de Ontwerp-Omgevingsvisie ingediende zienswijzen zijn echter ambtelijk 26 
gefilterd en/ of weggeschreven, getuige een gespreksverslag van vooroverleg of 
eigenlijk werkgroepoverleg met de initiatiefnemer. De provincie heeft 
voorafgaande aan besluitvorming zich de taak gesteld dat er door de 
zienswijzen "geen wijzigingen in het Ontwerp worden doorgevoerd die de 
ontwikkelingen van de Bijvanck kunnen frustreren". Uit dit (per ongeluk?) 
zeldzaam weinig gezwarte WOB-document blijkt het onrechtmatig naar de 
hand van de provincie zetten van haar middelen, om het beoogde doel van niet 
alleen windplannen maar (onrechtmatig) ook van draaiende windmolens te 
bereiken. Deze basisopstelling was al herkenbaar in voorgaande punten vanaf 
3.25. 

Deze zwart-op-wit vaststaande constatering is in strijd met art 2:4 Algemene 
Wet Bestuursrecht: 
1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 
2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of 
daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit 
hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 

GS heeft kennelijk vooroverleg gehad met PS, want ondanks toezending per 
mail en ter tafellegging van alle Statenleden in PS (commissie)vergadering van 
15 juni 2016 heeft geen enkel Statenlid daarin hierover ook maar iets bevraagd 
aan GS. Door het geconstateerde feit met alle Statenleden stil te houden wordt 
geen blijk gegeven van actief willen voorkomen door GS van de illegale 
werkwijze in komende behandeling van zienswijzen. De Omgevingsvisie, en 
daarmee (volgordelijk, maar ook aannemelijk) de Windvisie en het 
lnpassingsplan c.a. zijn wegens onwettelijke handeling van onthouden van 
informatie aan PS aldus bestuurlijk onwettige documenten. 

De definitieve Omgevingsvisie Gelderland benoemt nog "Daarnaast richt de 
ambitie zich in het bijzonder op de landschappen die symbool staan voor een 
mooi, divers en dynamisch Gelderland. Deze landschappen zijn van boven
regionale waarde. Met deze landschappen staat Gelderland op de kaart. De 
provincie wil deze landschappen ontwikkelen, versterken en behouden. Deze 
landschappen zijn:[ .. ] 3. de bijzonder kwetsbare landschappen: de waardevolle 
open gebieden;[ ... }. " 
Er volgen rolopvattingen en instrumenten, gericht op "De provincie en haar 
partners staan samen voor de opgave om de diversiteit van het 
Gelderse landschap te behouden en te versterken .. De provincie wil vanuit 
partnerschap en co-creatie samenwerken aan een mooi, divers en dynamisch 

26 45. E 2013-08-08 verslag overleg raedthuys 7 aug 2013 bijlage_Geredigeerd.pdf 
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Gelderland. Landschap is van groot belang voor Gelderland als motor voor de 
vrijetijdseconomie en voor een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigings
klimaat." 
Dit wordt versterkt in een paragaraaf 'Waardevol open gebied' : "De provincie 
en haar partners streven er samen naar de openheid van karakteristieke 
open landschapseenheden (waardevolle open gebieden) als kernkwaliteit te 
behouden. Dat zijn de grootste open gebieden in Gelderland. Openheid is een 
kwetsbare kernkwaliteit, want ook kleine ingrepen kunnen de openheid al 
aantasten. De rol van de provincie bij waardevolle open gebieden is 
beschermend voor de karakteristieke openheid. In de verordening neemt de 
provincie bepalingen op die de kernkwaliteiten van de waardevolle open 
gebieden beschermen. De provincie zet in op een 'nee' voor ruimtelijke ingrepen 
die de openheid aantasten en een 'nee, tenzij' voor ruimtelijke 
ingrepen die de openheid niet aantasten maar eventueel wel andere 
kernkwaliteiten. ,, 

Volstrekt onbegrijpelijk is dan ook dat de paragraaf ongefundeerd en vanuit het 
niets eindigt met de enkele alinea 11 /n waardevolle open gebieden sluit de 
provincie onder bepaalde voorwaarden het ontwikkelen van windmolenparken 
niet uir'. Voor de beschreven conservering van de kwetsbare kernkwaliteit 
wordt hier kennelijk vanuit een andere doelstelling voor 1 type bouwwerk, en 
nog wel van exceptionele omvang, een onbehoorlijke uitzondering gemaakt. 

De Omgevingsvisie Gelderland, met daarin slechts alleen een kaartaanwijzing 
voor de locatie Bijvanck als ,locatie in onderzoek', wordt door PS vastgesteld op 
9 juli 201~. In de teksten van De Omgevingsvisie of de Omgevings-verordening 
met Toelichting, komt het windproject niet voor. Wel is ca. 50% van de kaart bij 
de Omgevingsvisie bestempeld als 'windenergie mogelijk', slechts als resultante 
van een ambtelijk gekozen en niet onderbouwde, beperkte criteriaset 
uitsluitingen, waartoe waardevol open gebied kennelijk niet behoorde. 

Appellant verzoekt uw Afdeling vast te stellen dat de Omgevingsvisie 
Gelderland althans t.a.v. windenergie met ondeugdelijke informatie aan PS is 
voorgelegd met zelfs onrechtmatige bevorderingen van het Windpark Bijvanck 
en voorts dat het ,milieugeweten' slechts met een tunnelvisie op de doelen van 
energietransitie is toegepast. De toepassing van de term ,locatie in onderzoek' 
heeft daarbij tot beoogd effect gehad de PS in slaap te sussen dat hun tijd nog 
wel zou komen. Het belang van appellant bij het 'waardevol open gebied' rond 
zijn woning is onredelijk en ongefundeerd geweld aangedaan t.a.v. alleen 
windmolen(parken). 

Appellant verzoekt uw Afdeling voorts te oordelen dat appellant onrechtmatig 
is benadeeld door de kennelijke vooringenomenheid van GS (zie 3.31) en dat de 
Omgevingsvisie Gelderland door deze bewuste beïnvloeding van informatie 
over zienswijzen aan PS op onrechtmatige wijze is vastgesteld. 

Al op 9 april 2014 verschijnt een Toelichting op het Ontwerp Windvisie 
provincie Gelderland, annex Plan MER Windvisie Gelderland. Hierin worden 
meegenomen: 11Locaties van windprojecten ,in onderzoek' (autonome 
ontwikkelingen die reeds waren ingezet voor het proces van omgevingsvisie en 
windvisie startten)". Dat dit ook volgens PS onjuist is, is benoemd in 3.10 t/m 

verwijs 
bij 3.27 
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3.13. Hiermee moet door GS wederom (3.33) uitsluitend het niet-frustreren 
van het plan Bijvanck moet zijn beoogd. 

Dat de locatie Bijvanck daarmee onterecht wordt meegenomen volgt ook uit de 
toelichting: "Uitgangspunt blijft het beieid zoals geformuleerd in de 
omgevingsvisii~ en windvisie: locaties bij voorkeur combineren met andere, 
intensieve functies in een gebied, zoals (hoofd}infrastnictuur, regionale 
bedrijventerreinen en intensieve landbouwgebieden (o.a. glastuinbouw)." 

Over 'waardevol open gebied' merkt de Toelichting op "Aanvullend op deze 
randvoorwaarden sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit 
in waardevolle open gebieden. De provincie vindt dat de impact op het 
waardevolle open landschap van een solitaire windturbine zwaarder weegt dan 
de relatief geringe bijdrage aan de transitiedoelstelling." Deze uitleg is 
onbegrijpelijk, omdat bijv. reeds solitaire windmolens van 7.5 MW verkrijgbaar 
zijn met grote 'energieopbrengst, ten opzichte van de 4x3MW van het plan 
Windpark Bijvanck. Voor het eerst laat GS hier omgekeerd zien dat het doel van 
energietransitie (op specifiek de locatie Bijvanck) prevaleert en als middel zelfs 
het aantasten van in de Omgevingsvisie beschermd waardevol open gebied 
voor mogelijk wordt gehouden. Zulks wel voor een windpark maar niet voor 
solitaire molens, afgemeten aan de bijdrage in MW aan een geheel andere 
provinciale doelstelling. Oftewel een kleine verstoring van een enkele 
windmolen is schadelijk voor het waardevol open gebied, verstoor het dan 
liever in eenmaal maar helemaal met meerdere windmolens tegelijk. Een 
dergelijke redenering is onbehoorlijk. 

Als alternatieven worden in het PlanMER Windvisie slechts 2 aangedragen, en 
wel alleen als groep locaties, niet locaties afzonderlijk. Een alternatief 
'Spreiding' bevat "25 nieuwe kleine zoeklocaties" versus een alternatief 
'Concentratie' van "5 nieuwe grote zoeklocaties". In geen van de alternatieven 
is het Windpark Bijvanck opgenomen. 

Een motivatie voor de steekproef van 25+5 locaties is niet gegeven. Hiermee is 
niet voldaan aan het zoeken naar de 'meest[!] geschikte locaties' volgens 3.10. 

De alternatieven in de (PianMER bij de) Windvisie Gelderland zijn daarom 3.28 
kennelijk alle gebaseerd op een bestaand of opkomend initiatief van derden, 
hetzij vanuit een lokaal initiatief van onder af, hetzij vanuit professionele 
ontwikkelaars. Dit wijkt af van een meer behoorlijke gang van zaken bij 
bijvoorbeeld de provincie Utrecht, die voorafgaande aan locatiekeuze wel een 
breed onderzoek naar eventueel mogelijke Energielandschappen heeft doen 
uitvoeren, los van initiatieven. Gelderland heeft als redelijk handelend bestuur 
verzuimd eerst dergelijke locatiekeuze(s) te baseren op haar beleid tot 
combineren van intensieve ruimtelijke functies, zodat een beleidstilter van 
meest wenselijke locaties zou zijn ontstaan (3 .10). Nu dit niet het geval is 
geweest is de projectselectie in de Windvisie gebaseerd op willekeur en 
daarmee onbehoorlijk. 
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Per locatie worden in het Plan MER Windvisie op veelal slechts minder dan 1 A4 
scores gegeven aan 8 criteria in 4 gradaties(--,-, 0-, 0). Hierbij ontbreekt 
onterecht o.a. het cruciale beleidscriterium "De provincie vindt het met name 
van belang om combinatiestrategieën [met intensieve functies zoals 
infrastructuur] te hanteren, zodat er samenhang wordt gecreëerd tussen de 
ondergrond en de windturbines". Het PlanMER is dus onvolkomen en 
gemankeerd. 

Voor het formuleren van een VKA wordt eenvoudig en oncontroleerbaar 
slechts gesteld dat "Het VKA bestaat uit: 
- Referentiesituatie [autonome ontwikkelingen], incl. locaties in onderzoek 
-Alle locaties met draagvlak door gemeente bevestigd (uit [alleen] alternatief 
1) die niet onhaalbaar zijn vanuit milieuoptiek". 
De laatste betreffen 8 locaties, terwijl 5 andere locaties ongefundeerd (slechts) 
als kansrijk worden benoemd in een zg. B-lijst. 

Hier wordt het Windpark Bijvanck als 'locatie in onderzoek' ineens · 
onrechtmatig en ongefundeerd toegevoegd aan het VKA. PS gaat hier 
sputterend mee akkoord onder de door GS mondeling toegevoegde kwalificatie 
'met status aparte' (Commissie Mie 25-10-2.014), hetgeen volgens GS o.m. 
betekent dat PS nog alle bevoegdheid verkrijgt rond beoordeling van het 
lnpassingsplan. 

Duidelijk is dat in de PlanMERen de Windvisie is toegewerkt naar een tabel van 
windlocaties die (maar net) voldoet aan de eigen doelstelling van de provincie 
Gelderland, zoals zij ook in I PO-verband heeft toegezegd, met daarin bewust 
meegenomen de'locatie Bijvanck. Niet is in te zien na besluitnamen van PS (3.6 
t/m 3.2.4) en na vragenstelling in Commissie Mie 2.5-10-2.014 waarom geen 
vervangende locatie uit de B-lijst of andere uit de PlanMERwerd opgenomen. 
In de Lijst BLOW 2.007 was reeds 176-193MW met provinciale èn gemeentelijke 
instemming geïdentificeerd, goed voor orde 90% van de provinciale 
taakstelling. De samenstelling van het VKA en daarmee de taakstellingslijst van 
locaties in de Windvisie is hiermee onvoldoende gemotiveerd. 

Ten aanzien van buisleidingen wordt ineens minder globaal gescoord in de 
PLanMER. Waar zoals in tekst van de PlanMEReen generieke veiligheidsafstand 
van 190m of 216m (ICE2 3MW) ten opzichte van gasleidingen in het Handboek 
Risicozonering wordt geadviseerd voor beoordelingsituaties als deze 
verkennende PlanMER, leidde dit niet tot uitsluiting in de locatiekeuze. Het 
criterium is aannemelijk wederom om het Windpark Bijvanck niet te frustreren 
daarvoor beoordeeld als licht negatief (0-), terwijl er 3 (dubbele) grote 
gasleidingen op 162.m afstand liggen. 

Op 7 augustus 2.014 verschijnt alsnog een Aanvulling Plan MER Windvisie 
Gelderland, waarin uitsluitend 6 'locaties in onderzoek' worden onderzocht. 
Dezelfde omvang, diepgang en scores als in 3.43 worden gevolgd. Zoals dit 
rapport aangeeft is de term 'autonome ontwikkelingen in onderzoek' van de 
PlanMERinde Aanvulling vervangen door de term 'locaties in onderzoek'. Als 
motivatie voor de keuze van deze locaties geldt: "Voor de meeste van deze 
locaties heeft de provinciereeds in een eerder stadium (bijv Streekplan 2005} 

3.28, 
3.39 

verwijs 
bij 3.35 
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richtinggevende uitspraken gedaan. Initiatieven die daardoor lopen wil de 
provincie ten minste behouden omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan 
het behalen van de doelstellingen." Hier staat dus reeds een 
vooringenomenheid van GS en een volgens PS foutieve verwijzing naar het 
Streekplan 2005 (3.10 t/m 3.13). Over de locatie Bijvanck zijn geen 
richtinggevende uitspraken gedaan anders dan een onterechte verwijzing naar 
de CHW en een onterechte, ongefundeerde en te vroeg beweerde uitspraak 
van GS dat zij reeds zouden hebben beoordeeld als ruimtelijk goed inpasbaar. 

De locatie Bijvanck 'scoort' daarin overigens 'zeer negatief' t.a.v. 'Waardevolle 
open gebieden'. Hierop wordt in het vervolg en de conclusies onterecht geheel 
niet op ingegaan. 

De Commissie voor m.e.r. beoordeelt al op 21 augustus 2014 het Plan MER incl. 
Aanvulling als voldoende voor besluitvorming, met als aantekening (met als 
voorbeeld locatie in onderzoek Wageningen) dat bij "een rode score(--) "[ ... ] 
"aannemelijk moet worden gemaakt dat er effectieve maatregelen mogelijk zijn 
[ ... ]".Dit advies wordt niet opgevolgd. 

De Cm er stelt ook dat "De Commissie constateert op basis van de effecttabel 
die voor de kansrijke locaties is opgesteld (samenvatting Plan MER, pagina 13 
tabel 53, alternatief 2) dat deze veelal beter scoren op milieuaspecten dan de 
locaties uit het V KA. Zij adviseert bij het besluit over de Windvisie inzichtelijk te 
maken hoe de argumenten van bestuurlijk draagvlak van de locaties uit het VKA 
zich verhouden tot de milieueffecten van de locaties uit alternatief 2." 
Dit heeft bij de provincie (vervolgens) onterecht niet plaatsgevonden. 

Appellant verzoekt uw Afdeling vast te stellen dat het opnemen van de locatie 
Windpark Bijvanck in de Windvisie onrechtmatig is. Het vermeende voldoen 
aan de Elektriciteitswet als kennelijk enige motivatie van GS is immers geen 
ruimtelijk relevant criterium op grond waarvan deze locatie in de Windvisie kan 
worden aangewezen. 

GS erkent op Commissievragen dat niet wordt voldaan aan besluitnamen van 
PS ten aanzien van draagvlak. Echter stelt GS dat "Op het moment dat er 
beroep wordt gedaan op artikel 9e van de Elektriciteitswet is er per definitie 
sprake van een situatie waarbij draagvlak bij de betrokken gemeente 
ontbreekt." GS laat echter onterecht na te noemen dat PS een eigen 
verantwoordelijkheid heeft, en ook volgens de Elektriciteitswet behoudt, om te 
oordelen of sprake is van goede ruimtelijke ordening, of zij een andere wijze 
van toepassing kan geven, om haar moverende redenen, waaronder mogelijk 
vereiste van (enig) draagvlak (al of niet met een ruimtelijke reden voor gebrek 
aan draagvlak). 

De Windvisie Provincie Gelderl~nd wordt uiteindelijk vastgesteld door PS en na 
publicatie op 21 november 2014. Echter roert PS zich daarbijnog eenmaal op 
haar standpunt de ruimtelijke inrichting ook voor windparken uitsluitend 

27 SIS_13487.pdf 
28 PS2014-678 dd 12 november 2014.pdf 

27 
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gezamenlijk met de regio vorm te geven. Een amendement 14A32 op de 
Windvisie wordt aangenomen: "Dat voor alle projecten, genoemd in deze 
windvisie, daarbij geldt dat alfeen Provinciale inzet dan wel medewerking wordt 
verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken 
gemeenteraden." Als argumentatie hierbij geldt voor PS dat op de lange termijn 
het behalen van de energiedoelstellingen van Gelderland beter gediend zijn 
door samenwerking met omwonenden en lagere overheden, dan hen top
down te dwingen, zoals zelfs GS verzuchtte. 

Staatssecretaris Dijksma reageert op 27 november 2014 op vragen hierover in 
de Tweede Kamer: "Een eis dat gemeenten instemmen is op zichzelf niet direct 
in strijd met de Elektriciteitswet, maar het staat wel op gespannen voet met de 
afspraken tussen Rijk en provincies over de taakstelling die men moet halen. [ .. ] 
Als relatieve buitenstaander in het debat heb ik de indruk dat iedereen hetzelfde 
signaal afgeeft, namelijk: neem de bewoners serieus. Dat is een signaal waar 
wij open voor staan en waarvan wij begrijpen dat de behoefte er is om dit vast 
te leggen. Ik zeg de Kamer namens het kabinet toe dat we het zeer serieus 
nemen. Het is niet aan mij om de onderlinge discussie tussen Kamerleden te 
beslechten. Ik zeg waar we staan, hoe wij de motie interpreteren, namelijk als 
een extra aansporing om ons werk op dat punt goed te doen." De 
Staatssecretaris slaat de spijker op de kop dat de draagvlakvoorwaarde niet 
strijdig hoeft te zijn met de Elektriciteitswet, maar hoogstens gevolgen heeft 
voor elders gemaakte afspraken. Het beroep op de CHW door GS is dan ook 
onterecht. 

GS van Gelderland nemen meteen grote actie om hun gekoesterde locatie 29 
Bijvanck te redden. De huisa.dvocaat van GS herhaalt de schijnbare 
tegenstrijdigheid van de Elektriciteitswet art 9e (afwijzing door gemeente is 
voorwaarde voor het moeten toepassen door PS van haar bevoegdheden) met 
een besluit van PS dat juist draagvlak bij gemeenteraden belangrijk vindt voor 
de goede ruimtelijke ordening. Dit doet ook minister Kamp (EZ), aan wie GS 
gevraagd heeft om dwingende hulp. Deze noemt de aan hem gestelde stelling 
van GS juist: "het amendement niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met 
artikel9e van de Elektriciteitswet". Zelf stelt de minister slim maar vaag: "Bij 
een locatie die vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is en die is opgenomen in een 
provinciale structuurvisie, is het zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken 
van draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan leiden tot de conclusie dat 
vaststelling van een inpassingplan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke 
ordening." 

Dat de beoordeling of iets vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is geheel bij PS is 
neergelegd en dat er juist bij gebrek aan draagvlak geen achterliggende 
oorzaken en feiten aan de orde kunnen zijn, benoemen de landsadvocaat en de 
minister o~terecht niet. Ook niet dat PS het recht behoudt andere gronden aan 
te kunnen wijzen als alternatieve gebruikmaking van haar bevoegdheid uit 
artikel9e van de Elektriciteitswet. Zolang er een redelijke argumentatie van PS 
aan haar besluit ten grondslag ligt (en die is meermalen in PS-debatten en -
besluiten verwoord) is er niet a priori strijdigheid met artikel 9e van de 

29 DOM US-#15001341-v3-Brief_ van_provincie_ Gelderland_uitleg_amendement_ en_ motie_ Windvisie.pdf 
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Elektriciteitswet, en moeten de reacties van de landsadvocaat en de minister 
beoordeeld worden als op zijn minst onvolledig. 

Overigens is ook Minister Schulz (I&M) om reactie gevraagd door GS, maar die 
heeft {wijselijk) niet beantwoord, althans zoals voor appellant zichtbaar. Wel 
heeft dit Ministerie in een brief aan het IPO gesteld dat "Op basis van de 
ruimtelijke reserveringen die provincies hebben gemaakt wil het Rijk 
concentratiegebieden aanwijzen voor grootschalige windenergie, waarbij 
regionaal draagvlak een belangrijk onderdeel is inde besluitvorming." 

Volgens de Provinciewet heeft de commissaris van de Koning de taak een door 
de regering gegeven ambtsinstructie uit te voeren. Daartoe behoort het 
bewaken dat provinciale besluiten niet in strijd zijn met o.a. wetten en 
rijksregelingen {art. 266 Provinciewet) . Hiertoe kan discretionair het 'spontane 
vernietigingsrecht' van de Kroon ingezet worden, vanuit de Grondwet sinds 
1814, nu geregeld in artikel132, vierde lid, van de Grondwet. De Minister noch 
de Commissaris van de Koning heeft zich voldoende zeker gevoeld om dit 
vernietigingsrecht (tijdig) toe te passen of ermee te dreigen. 

De wetgever zelf zegt in Memorie van Toelichting Elektriciteitswet: "de in 
artikel 9e, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 opgenomen verplichting 
betrekking op de toepassing van de bevoegdheid als zodanig, en niet op de 
locatie, vorm of anderszins inhoudelijke afwegingen. Provinciale staten zullen 
dus nog steeds een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
acceptabele beslissing moeten nemen". En zulks vrij van last door onze 
volksvertegenwoordigers. 
Uw afdeling oordeelde in BA7603 daarbij over het aspect draagvlak als volgt: 
"Gelet op de reacties uit de omgeving( ... ) heeft de rechtbank metjuistheid 
overwogen dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen 
stellen dat het maatschappelijk draagvlak voor het windturbinepark ontbreekt. 
Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat bij de afwijzing van de aanvraag ook de 
aantasting van de individuele belangen van omwonenden en de inbreuk op de 
woon- en leefomgeving, daaronder begrepen het landschap en het uiterlijk 
aanzien van de omgeving bij de verwezenlijking van het bouwplan, van belang 
zijn geweest." 
In BY6671 en BY6672 staat het volgens uw Afdeling aan PS zelf vrij om in het 
belang van een 'goede ruimtelijke ordening" van een inpassingsbevoegdheid af 
te zien of af te wijken. De enige verplichting die de.Eiektriciteitswet dan nog 
stelt, is dat PS {middels GS) elders een locatie(s) aanwijst waar de betrokken 
initiatiefnemer terecht kan. Dit had GS mede op grond van besluitnamen van 
PS over gemeentelijk draagvlak al veel eerder kunnen inzetten, zoals 
aanwenden van locaties uit de B-lijst, maar GS rekende {met succes) op een 
intimideerbare PS, met ondeugdelijke argumenten en verwoordingen, hetgeen 
onrechtmatig is. 

Zich achter het oor krabbend rakelt PS op 10 februari 2015 nog eenmaal de 
kwestie op "Dit [het vaststellen van de Omgevingsvisie] is een beleidsmatige 
vraag en hierbij hebben uw Staten de beleidsvrijheid om andere criteria dan 

30 PS2015-108 Uenk.pdf 

verwijs 
bij 3.23 
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ruimtelijke relevante overwegingen zoals draagvlak te betrekken bij uw 
besluitvorming. In de recente Statenbrief staat bij Risico's (blz. 3}: .... een 
afwijzend besluit van uw Staten over een inpassingspion zal de rechtelijke toets 
niet doorstaan. Enerzijds biedt GS in de Statenbrief aan PS beleidsruimte bij het 
vaststellen van het inpassingsplan; anderzijds waarschuwt ze PS voor de 
gevolgen wanneer PS weigert hét inpassingspion vast te stellen." GS antwoordt 
daarop conform verwijs bij 3.22 dat beleid maken zoals in de Omgevingsvisie 
wel vrijheid geeft aan PS, maar de bepalingen in de Elektriciteitswet gezien 
zouden moeten worden in het licht van de Wro: "Dat betekent eveneens dat 
een eventuele weigering om een inpassingspion vast te stellen niet deugdelijk te 
motiveren is. Dat kan volgens de Wro namelijk alleen op basis van ruimtelijk 
relevante overwegingen. In de Wro is draagvlak niet genoemd. Het ontbreken 
van draagvlak in de gemeenteraad kan niet worden beschouwd als een 
ruimtelijke overweging. Gevolg van weigering kan zijn dat zodra Raedthuys 
beroep instelt bij de Afdeling bestuursrechtspraak er gerede kans is dat het 
besluit zal worden vernietigd en we worden verplicht tot een heroverweging 
met in achtneming van de overwegingen van de Afdeling". Op deze wijze 
zouden de bepalingen in de Elektriciteitswet art 9e (waaronder elders gronden 
uit de Windvisie kunnen aanwijzen) onterecht ondergeschikt gemaakt worden 
aan de onjuiste uitleg door GS van de Wro. Het lnpassingsplan of de 
beoordeling daarvan zelf zal vallen onder de Wro, maar de Elektriciteitswet 
geeft een andere vrijheid hoe aan de bevoegdheid toepassing wordt gegeven. 

Overigens is door PS achter de term draagvlak een achterliggende ruimtelijke 
motivering aanwezig, overigens met name vanwege het met samenwerking 
met gemeenten en Regio's beter kunnen realiseren van een grotere ruimtelijke 
(vervolg)opgave in de energiedoelstelling van de provincie. 

De beantwoording van GS zet opnieuw PS op het verkeerde been. 

In de PLan MER annex ToelichtingWindvisie stelt GS op blz. 7 dat voor een 
andere locatie (Wageningen)" Draagvlakonderzoek is uitgevoerd", ter motivatie 
waarom die locatie wordt opgenomen als 'locatie in onderzoek'. Eerdere 
uitlatingen van GS nemen de term draagvlak wel mee in haar afwegingen van 
ruimtelijke ordening. 

Daarnaast benoemt GS veelvuldig de noodzaak van draagvlak verkrijgen door 
participatie. Het gaat dan met name om burgers-omwonenden. Kennelijk mag 
draagvlak dan wel een aspect zijn in goede ruimtelijke ordening. De verwarring 
bij o.a. PS-leden over draagvlak bij gemeenten en/ of burgers is door GS 
geëxploiteerd, o.m. door de voor PS geruststellende uitspraak van GS in PS
vergadering 25 februari 2015 dat "draagvlak bij GS in goede handen is". Ten 
opzichte van de gemeenten Zevenaar en Mantterland was echter al duidelijk 
dat deze uitspraak geen effect (meer) kon hebben. 

Ook stelde GS in haar 'Reactienota Windvisie' van 8 september 2014 over de 
mogelijke locatie Beuningen: "Uit het onderzoek blijkt dat plaatsing van 
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windturbines mogelijk is, maar dat daarbij rekening moet worden gehouden 
met het waardevolle open gebied en de aaneengesloten woonbebouwing die op 
550 m afstand ligt. Dit betekent dat de provincie de locatie niet vast stelt als 
geschikte locatie voor windenergie, maar hem ook niet uitsluit. De locatie kan 
daarmee alleen ontwikkeld worden als er draagvlak wordt gekregen bij de 
gemeente(raad)." Het bevreemdt zeer dat volgens GS voor de locatie Zevenaar 
Bijvanck met identieke kenmerken behoudens 'aaneengesloten', alleen de daar 
ingeroepen Elektriciteitswet zou nopen dat draagvlak ineens geen kwestie van 
goede ruimtelijke ordening zou zijn. 

De Memorie van Toelichting bij de CHW licht toe "Als gevolg van het 
bovengenoemde amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink en 
Somsom is in artikel 9e de bevoegdheid om af te wijken van de in dat artikel 
aan provinciale staten opgelegde verplichtingen bij provinciale staten zelf 
gelegd". PS moet er op kunnen vertrouwen dat GS in haar Statenstukken de 
Staten goed informeert. Weglating van relevante informatie, i.c. rechten van PS 
vergt teveel controletijd van Statenleden om deze alsnog te achterhalen. Ook 
op dit punt heeft GS onbehoorlijk bestuurd. 

In Statenstuk t.b.v. PS-vergadering 25 februari 2015 stelt GS dat "In deze brief 31 
geven wij u in overweging om onderdeel la van het besluit over de Windvisie te 
schrappen dan wel zodanig te wijzigen dat er geen sprake meer is van strijd met 
artikel9e van de Elektriciteitswet 1998." Voor deze te boude uitspraak worden 
de argumenten van minister Kamp en de huisadvocaat aangewend (3.54). GS 
bezigt daarbij niet alleen de term 'huisadvocaat' maar onterecht en beoogd 
misleidend ook de term 'landsadvocaat', omdat toevallig die adviseur die taak 
soms wel eens op zich neemt. In die Statennotitie ook nog: "Uitvoering van het 
amendement [14A32 over noodzaak van draagvlak bij gemeente( raden)] zal als 
gevolg hebben dat een afwijzend besluit van uw Staten over het niet willen 
meewerken aan een inpassingspion de rechterlijke toets niet zal doorstaan. 
Tevens bestaat het risico dat de provinciale winddoelstelling niet wordt 
behaald." Het zou volgens GS niet eens meer mogen om andere gronden aan te 
wijzen (waar wel gemeentelijk draagvlak bestaat) zoals in de B-lijst en 
alternatieven in de Windvisie al was aangegeven, nog sterker vermeed GS 
onterecht deze mogelijkheid te noemen. 

Bij zoveel onbehoorlijk en onrechtmatig geweld voorafgaande aan en in de PS- 32 
vergadering van 25 februari 2015 werd PS bij gebrek aan eigen ambtelijk 
apparaat en vermogen om zelf gewichtig juridisch advies in te winnen gaande 
de vergadering steeds beteuterder, om uiteindelijk te beslissen conform het 
Statenvoorstel (3.63} en daarmee om onderdee11a (over draagvlak bij 
gemeenten} van het besluit over de Windvisie te schrappen. Dit heeft 
plaatsgevonden onder onjuiste, subsidiair onvolledige informatie van GS aan 
PS. Ook is onterecht gedreigd door GS dat anders de Gelderse taakstelling 
(realisatienorm} niet zou worden gehaald, hetgeen een omkering van redelijk 
handelend bestuur is. 

31 herziening_besluitvorming_Windvisie_Gelderland_PS2014-678_.pdf 
32 Gelderlander 26-2-2015 Windmolens.pdf 
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Appellant stelt dan ook op grond van het voorgaande, dat de aangenomen 
Windvisie inclusief amendement nog steeds wettelijk geldig dan wel 
aangenomen is. Mocht GS, PS of wie dan ook vinden dat het amendement 
onwettig is, dan dient dit overgelaten te worden aan de bevoegde rechterlijke 
macht, i.c. uw Afdeling. 

GS en PS gaan hiermee voorbij aan de eerdere afwijzing van een verzoek tot 3.8, 
lnpassingsplan waarbij o.a. wordt vermeld dat aan het aanwijzen van gronden 3.11 
volgens de Elektriciteitswet geen formele eisen zijn te stellen, op een dag dat 
de Crisis- en Herstelwet al in werking was, maar zeker de Wro, zonder dat dit 
toen of daarna rechtens weerlegd werd. Daarbij werd door PS ook het 
argument gebruikt dat draagvlak bij gemeenten nodig is. 

Van Bestuurlijk overleg van GS met de gemeente Zevenaar op 7 januari 20is 33 
bestaat het volgende verslag: "Mevrouw Van der Werf meldt dat er geen 
draagvlak is voor de windlocatie Bijvanck en vraagt of het mogelijk is dat 
Raedthuys en de provincie Gelderland naar een ander gebied kijken. Mevrouw 
Traag informeert de aanwezigen dat de gemeente Zevenaar in dat geval een 
andere locatie zal moeten aandragen. Mevrouw Van der Werf wil weten of 
Raedthuys bereid is om naar een andere locatie te kijken. De heer Vermeulen 
vertelt dat Bijvanck destijds op basis van het streekplan is uitgezocht en nog 
steeds een geschikte locatie is. In theorie kan er naar een locatie worden 
uitgeweken. Mocht er een andere geschikte locatie zijn, dan is Raedthuys bereid 
daar serieus naar te kijken." Medio 2015 heeft GS opnieuw de initiatiefnemer 
verzocht mee te werken aan een eventuele verplaatsing van het windplan. 
Deze heeft geantwoord daarmee akkoord te kunnen zijn, mits binnen de 
gemeente Zevenaar. 

Het verplaatsingsonderzoek vanuit de Provincie is een terechte zoektocht om 
de omissie aan te passen dat GS als redelijk handelend bestuurder eerst een 
optimalisatie van de invulling van haar zelfopgelegde taakstelling had moeten 
uitvoeren {3.10). Er wordt hiermee dus reeds onderkend door GS dat een 
betere locatie denkbaar is. GS lijkt echter de eigen taak en tekortkoming van GS 
van gefundeerde locatiekeuze op de schouders te leggen van een enkele 
gemeente, terwijl er binnen de provincie een grote meerderheid aan andere 
gemeenten is zonder windmolen plannen. Het voorstel van GS houdt letterlijk 
chantage in: of je zoon of je dochter het hoofd moeten afhouwen. Het is 
onbehoorlijk dat de provincie niet zelf een onderbouwd locatiebeleid heeft 
gesteld, en nu hier een enkele gemeente voor verantwoordelijk stelt. Zo 
redeneren is geen goede RO nastreven. Voor GS geldt daarentegen de 
Elektriciteitswet die aan PS de mogelijkheid geeft andere gronden aan te 
wijzen, zonder de beperking dat dit binnen de gemeente Zevenaar zou moeten 
liggen. Zo had GS de mogelijkheid gefundeerd een andere locatie (binnen de 
gemeente Zevenaar) zelf aan te wijzen en aan PS voor te leggen. Zo heeft GS 
geen gebruik gemaakt aan te wijzen op de vermelding 'windenergie' langs de 
A12 in de Opgavennotitie Structuurvisie Zevenaar januari 2010. GS heeft 
gedanst naar de pijpen van de initiatiefnemer zonder zelf de baas van RO te zijn 
en gefundeerd de gezien goede RO (volgordelijk) meest in aanmerking 

33 76. e 2015-1-7 concept veslag bestuurlijk overleg biijlage_Geredigeerd.pdf 
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komende locaties te definiëren. Het ongefundeerd aanwijien van uitsluitend de 
gemeente Zevenaar als mogelijke alternatieve locatiekeuze is een vorm van 
politiek misbruik. 

Resumerend heeftGSdoor onterecht te stellen dat zij wettelijk geen keuze zou 
hebben anders dan het Windpark Bijvanck te accepteren, met (te vroegtijdig) 
te stellen dat er goede ruimtelijke ordening aan de hand zou zijn, zonder dat de 
term draagvlak of daaronder liggende argumenten een rol zouden mogen 
spelen, onterecht Bijvanck vroegtijdig aan willen merken als '(autonome) 
locatie in onderzoek', waardoor de locatie althans door GS onweersproken 
door Omgevingsvisie en Windvisie geleid kon worden naar een lnpassingsplan. 
GS heeft dit gelardeerd met onbegrijpelijke reddingsacties ten faveure van 
alleen de locatie Bijvanck. 

Ook naar haar burgers is GS in informatie onzorgvuldig zo niet in euforie van 34 
energietransitieframend gebleken op haar website, ten aanzien van de situatie 
van Windpark Bijvanck, maar ook ten aanzien van windenergie in het 
algemeen. Dit heeft PS-leden en de kiezers achter hen ongeoorloofd beïnvloed. 
Onjuiste ofte weinig informatie verstrekken is voor een overheid niet conform 
verplichtingen uit het Verdrag van Aarhus, waarbij het verwijs een rol speelt bij 
een aanhangig gemaakte procedure van het NLVOW bij het VN Tribunaal te 
Geneve. 

Appellant is door de pressieve houding van GS naar PS en naar appellant zelf 
geraakt in zijn rechtsgevoel. Appellant heeft duidelijke ervaren dat een 
willekeurig Statenlid slechts beperkte tijd en mogelijkheden heeft om één van 
de vele dossiers die hen voorliggen te doorgronden, zodanig dat zelfs een· 
burger zoals appellant al snel meer kennis heeft van het dossier dan PS-leden 
zelf. In deze afhankelijkheid vanGSdient GS daarom uiterst zorgvuldig te zijn, 
zonder haar eigen doelen te bevoordelen boven de volledige informatie. Door 
dit ten aanzien van het Windpark Bijvanck dit juist omgekeerd te doen en zo PS 
in een fuik te leiden (uitspraak van PS-Statenlid), heeft GS onbehoorlijk 
bestuurd. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat GS van Gelderland rond de 
locatiekeuze voor het lnpassingsplan Windpark Bijvanck (herhaaldelijk) 
'detournement de pouvoir' heeft toegepast richting PS en haar burgers, 
subsidiair (herhaaldelijk) onbehoorlijk is omgegaan met informatie naar PS en 
burgers, subsidiair (herhaaldelijk) heeft blijk gegeven haar doelen en middelen 
onbehoorlijk uit balans te brengen, ten faveure van het plan Windpark Bijvanck 
en ten nadele van appellant. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat de Omgevingsvisie Gelderland 
en de Windvisie Gelderland op een aantal hier genoemde punten onrechtmatig 
zijn vastgesteld, subsidiair dat de voorwaarde van PS dat (vanuit onderliggende 
argumenten die leiden tot) gebrek aan draagvlak bijgemeenteraden voor 
windmolenlocaties een rechtens geldig argument kan zijn voor PS om conform 
de Elektriciteitswet art. 9e andere gronden (locaties uit de Windvisie) aan te 

34 88 E 2014-05-13 update Bijvanck Annemieke bijlage-geredigeerd.pdf 
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wijzen. In beide gevallen dient het amendement op de Windvisie (3.52) 
aangemerkt te worden als geldig, subsidiair op onrechtmatige gronden 
verworpen. 

AmvB Realisatienorm 

Centraal in de provinciale motivaties voor de locatie Zevenaar 
(Windpark Bijvanck) staat vrijwel uitsluitend art ge van de 
Elektriciteitswet, zoals voortgekomen uit de Crisis- en Herstelwet van 
18 maart 2010. GS stelt dat men niet anders kan dan de locatie Bijvanck 
te honoreren, hoe zeer hen dat ook spijt. 

Dat er met een realisatienorm niet meer algemene ruimte voor 
windmolens in de ruimtelijke ordening geleverd wordt dan met een 
provinciale taakstelling blijkt al uit de Omgevingsvisie, die voor ca. de 
helft van Gelders oppervlak in kaart brengt als 'Windenergie mogelijk'. 
De ambitie van althans Gelderland zoals in het Gelders Energieakkoord 
(GEA) is dermate hoog dat ook zonder een 'regionorm' de provinciale, 
en daarmee ook de rijksdeelstellingen ten aanzien van wind op land 
toch wel zouden worden behaald. 

Gezien het relaas van par. 3 over het standpunt van PS rond het willen 
samenwerken met gemeenten is het echter zeker dat zonder de 
dreigingen vanuit GS rond art 9e Elektriciteitswet voor het Windpark 
Bijvanck geen lnpassingsplan zou zijn aangewend. PS weet voorts dat 
ook zonder de Elektriciteitswet zij bevoegd is tot het toepassen van het 
instrument lnpassingsplan vanuit de Wro en heeft daar afspraken over 
gemaakt met GS. In zoverre voegt de Elektriciteitswet niets toe aan de 
bevoegdheden van PS, maar voegt ge lid 5 daaraan onder voorwaarden 
alleen een rijkstaakstelling toe gericht op PS. 

De Memorie van Toelichting bij de CHW licht echter toe rond art ge lid 
Sb: "Dat betekent dat provinciale staten, ook indien aan de 
realisatienorm is voldaan_ verplicht zouden blijven een inpassingspion 
vast te stellen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Volstaan kan worden 
met de bepaling dat de verplichting van het tweede lid vervalt indien 
aan de realisatienorm is voldaan." 
Ook hier wordt overigens wederom een verleidelijke foute woordkeuze 
gebruikt "verplicht zouden blijven een inpassingspion vast te stellen". 
Dezelfde Memorie van Toelichting stelt namelijk "De in ortike/9e, 
tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 opgenomen verplichting 
betrekking op de toepassing van de bevoegdheid als zodanig, en niet op 
de locatie, vorm anderszins inhoudelijke afwegingen. Provinciale staten 
zullen dus nog steeds een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening acceptabele beslissing moeten nemen." Hier wordt in de 

35 Gelderlander-CHW.pdf 

Verwijs 

35, 
3.1 t/m 
3.72 

verwijs bij 3.35 
en Fout! 
Verwijzingsbron 
niet gevonden. 
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4.4 

4.5 

4.6 

tweede zin te snel doorgekoppeld naar de Wro, de eerste zin volstaat, 
mede gezien de mogelijkheid uit de Elektriciteitswet om (elders) 
gronden aan te wijzen. 

Het woord 'realisatie norm' komt ook volgens Google alleen in verband 
met windenergie op land voor. Het roept verwarring op of windmolens 
zelf daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden, danwel alleen de 
ruimtelijke plannen daarvoor. De afspraken in het Energieakkoord 
maken gewag van "op te stellen MW:' windenergie op land. Projecten 
worden niet afgemeten naar hun ruimtelijke planmogelijkheid (van 
willekeurige omvang in MW) maar naar concrete projecten waar 
initiatiefnemers een concreet aantal molens met een concreet aantal 
MW willen (en zullen) realiseren. De Crisis- en Herstelwet zelf bedoelt 
ook concrete wind plannen, zoals art. ge Elektriciteitswet aangeeft te 
gelden voor "de aanleg of uitbreiding van windturbineparken voor de 
opwekking van windenergie met een capaciteit van 5 -100 MW'. Hierin 
wordt de bevoegdheid inpassingsplannen vast te stellen niet verbonden 
aan het ruimtelijk plan sec, maar aan de daadwerkelijke fysieke 
realisatie (aanleg of uitbreiding). 

Het is de overheid niet toegestaan zelf energie opwekkende installaties 
te bouwen ofte exploiteren (o.a. Elektriciteitswet). Dit betekent dat de 
overheid steeds moet samenspannen met initiatiefnemers om aan de 
realisatienorm te kunnen voldoen (aanleg en uitbreiding). Zo zijn de 
alternatieven in de (PianMER bij de) Windvisie Gelderland alle 
gebaseerd op een initiatief van derden, hetzij vanuit een lokaal initiatief 
van onder af, hetzij vanuit professionele ontwikkelaars. 

Terwijl de provincie Gelderland zichzelf een taakstelling heeft 
aangemeten in eigen duurzame energievoorziening (zelfvoorzienend in 
20150), d.w.z. echt energie (doen) produceren, is met de 
rijkstaakstelling van de Elektriciteitswet het plaats geven, maar ook het 
doen realiseren van windmolens een overheidstaak geworden: wie zich 
aanmeldt als investeerder krijgt meer dan ruim baan. Op zijn minst 
raakt dit de aanbestedingsregelgeving van de EU, en het Europese 
verbod op Staatsteun: niet de branche wordt bevoordeeld, maar per 
locatie is specifiek 1 private partner nodig om de overheidstaak in te 
vulleri. In paragraaf 3 is beschreven dat door de veelheid van 
twijfelachtige bevordering door GS Gelderland van de initiatiefnemer 
van Windpark Bijvanck grenzen zijn overschreden. Hier hadden 
overheid en initiatiefnemer een compleet overlappend zelfde doel van 
realisatie in de zin van de realisatienorm. Op zijn minst hadden 
schaarse locaties als concessie moeten worden aanbesteed, 
aannemelijk in de vorm van een Europese Alliantie of PPS. Er is in de 
realisatie van het Windpark Bijvanck namelijk feitelijk samengewerkt 
volgens PPS. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) van 8 mei 2014 
draagt hiervan alle kenmerken. Een dergelijke samenwerking, waarbij 
een privaat-publiekelijk gelijk doel wordt nagestreefd en tevens een 

36 Pagina's van Overheidsgronden-1-David-Orobio-de-Castro-Aii-AIKhatib.pdf 

verwijs bij 3.20, 
36 
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4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

37 14.pdf 

overheidstaak wordt ingevuld, zoals kennelijk voor de locatie Windpark 
Bijvanck aanwezig is, is illegaal zonder openbare aanbesteding. 

Hoe innig de PPS is, blijkt uit het inschakelen van de private partner om 37 
zienswijzen te beantwoorden. Insprekende burgers hebben dus niet te 
maken met een ook hen vertegenwoordigende overheid, maar met een 
andere belanghebbende. Nu er geen PPS of Alliantie rechtmatig tot 
stand is gekomen en dergelijk overleg tussen 'partners' veel verder gaat 
dan normaal vooroverleg over procedures, is het belang van appellant 
als indiener van zienswijzen geschonden. Appellant heeft onterecht niet 
mogen rekenen op een directe onafhankelijke communicatie met haar 
deskundige overheid. 

Terwijl een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) conform de 38 
Elektriciteitswet art. ge lid 5 al in 2010, 2011 en 2015 'op korte termijn' 
werd aangekondigd, heeft het Ministerie EZ deze nimmer in gang gezet. 
Er is geen betreffend AmvB, hoewel de politieke drang en mogelijkheid 
daarvoor groot zou zijn (geweest). Het kan haast niet anders of het 
verband tussen 'realisatienorm' als overheidstaakstelling en de 
aanbestedingsregelgeving zijn hier (mede) debet aan. 

Daarom heeft het Rijk de volgende constructie bedacht: Door de 
provincies er zelf onderling uit te laten komen met zelfopgelegde 
doelstellingen wordt de doelen van 'Windenergie op land' (SWOL) geen 
overheidstaak maar een min of meervrijwillig aanvaarde doelstellin~ 
van de provincies. Dat het Rijk bij falen van een provincie dan zelf 
Rijksinpassingsplannen in de plaats mag stellen heeft daarbij nog meer 
dan dezelfde stok achter de deur als een AmvB. 

De provincies hebben het z.g. IPO-bod uit Interprovinciaal Overleg aan 
de Minister aangeboden in december 2012. Dit totaal is onderdeel 
geworden van het SER Energieakkoord september 2013. Het is 
onterecht, maar veelvuldig voorgekomen dat GS de eigen opgehoogde 
Gelderse ambitie in dat Energieakkoord benoemde als ook geldend in 
de Elektriciteitswet. Het is ook verwarring scheppend dat Minister 
Kamp zowel de dreigende partij is in het Energieakkoord (met 
Rijksinpassingsplannen) als ook de Minister is in de Elektriciteitswet 
(met een AmvB). Kennelijk heeft de Minister geen aanleiding gezien 
gebruik te maken van dreiging uit de Elektriciteitswet, omdat hij heeft 
nagelaten daarvoor een AmvB op te stellen. Ook een evaluatie van de 
CHW bij windmolens heeft sinds 2010 niet meer plaatsgevonden, 
mogelijk ook omdat er zo weinig ruimtelijke successen uit zijn 
voortgekomen en de provincie het instrument lnpassingsplan ook zelf 
al kan aanwenden. Dit nalaten van de Minister kan geen omissie zijn, 
omdat al vroeg het IPO en later PS en GS de minister verzocht hebben 
een deksel op de put te geven door toch zo'n AmvB in te stellen. 

Verwijs bij 
4.8 en 4.17 

38 Minimum realisatienorm 2.pdf 
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4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

De onterechte verwarring komt o.m. tot uiting in antwoord van GS aan 
PS op 10 februari 201S, waarin zij onterecht schrijven: "In het 
energieakkoord is per provincie een doelstelling voor wind op land 
vastgelegd. Deze doelstelling is nog niet vastgelegd in een AMvB. Uit 
contaCten met het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat het 
ministerie vooralsnog niet voornemens is om een dergelijke AMvB in 
procedure te brengen. De afspraak in het energieakkoord wordt gezien 
als invulling van de minimumrealisatienorm beschreven in artikel 9e, 
zesde lid, Ew. Zolang de minimumrealisatienorm formeel nog niet is 
verankerd in eenAmvBkan de provincie juridisch gezien formeel niet 
aan de minimumrealisatienorm voldoen. Dit betekent dat 
initiatiefnemers een beroep kunnen blijvèn doen op artikel9e, tweede 
lid van de Ew. Dit risico is in I PO-verband al meerdere malen onder de 
aandacht gebracht bij het Ministerie van EZ. Dit heeft tot nu toe niet 
geleid tot het in procedure brengen van een AmvB." 

verwijs 
bij 3.S8 

Het is in dit verband opmerkelijk dat landelijk zo weinig door verwijs bij 4.8 
initiatiefnemers een beroep werd gedaan op de CHW. Dit is in 
Gelderland (na weglating van ingetrokken verzoeken) alleen 
voorgekomen inzake Windpark Bijvanck en eerder in Overijssel voor de 
locatie Oldebroek (afgewezen door PS onder CHW, BV6671 enBV6672 
op hier zeer relevante en vergelijkbare aspecten). Dit terwijl het qua 
risicobeheersing en succeskansen zeer aantrekkelijk is om hiervan wel 
gebruik te willen maken. Het IPO mag dan vermoeden dat het 
initiatiefnemers gaat om draagvlak bij omwonenden en gemeenten, het 
is gezien de algemeenheid aannemelijker dat hier een branche-brede-
afspraak (met het Rijken/of I PO) aan ten grondslag ligt. Waarom dan 
voor Windpark Bijvanck als enige in Nederland wel een lnpassingsplan 
van een Provincie is doorgezet, kan ook niet uit de rede worden 
verklaard, of het moet de suggestie zijn dat boer-initiatiefnemer J. 
Huirnete Didam, landelijk handelaar in grondpercelen, daaruit een 
bindende overeenkomst heeft met de investerende initiatiefnemer 
Raedthuys Windenergie. Hoe dan ook trekken overheid en 
initiatiefnemers samen op in de invulling \fan de provinciale 
doelstellingen, met kennelijk in (stille) afspraak zo mogelijk vermijding 
van beroep op de Elektriciteitswet art ge. 

Na ontvangst van een desbetreffende zienswijze op het lnpassingsplan, 
heeft GS haar huisadvocaat wederom geraadpleegd over de 
afwezigheid van een AmvB ex art ge Elektriciteitswet. BlijkeflS de 
Zienswijzennota bij het lnpassingsplan vindt de huisadvocaat de 
kwestie tamelijk simpel: het lid Sb over de realisatienorm vormt een 
ontheffing van lid 2, en bij afwezigheid van eenAmvBgeldt de 
ontheffing gewoon niet. Er wordt overigens dus niet langer gewezen op 
de afspraken in het Energieakkoord, want deze geven geen' wettelijke 
verplichting tot gebruikmaken van bevoegdheden. 

Met hetgeen in 4.3 is gesteld dient lid Sb van de Elektriciteitswet niet 
alleen om de verplichting aan de diverse provinciale staten van haar 
bevoegdheid gebruik te maken te begrenzen, het vormt ook de 
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4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

motivatie voor geheel art ge, namelijk om de beoogde verdeling van 
windparken op land met versnelde procedures tot stand te kunnen 
brengen. Het algemeen belang bij snelheid in (infrastructurele) 
projecten voor de economie (doelstelling van CHW) houdt op waar het 
algemeen belang is vervuld of op andere wijze zoals via het 
Energieakkoord is verzekerd. Er treedt geen versnelling van procedures 
op door gebruik te maken van de CHW omdat het instrument van 
lnpassingsplan zo nodig toch al ter beschikking staat van de provincies 
die deelnemen in het Energieakkoord. Door geen AmvB op te stellen 
heeft de Minister het niet nodig, zinvol en/ of mogelijk geacht om de 
besluitvorming nog verder trachten te versnellen door art ge 
Elektriciteitswet in werking te stellen. 

De wetgever van de CHW verkoos ervoor met eenAmvBeen zwaar en 
zorgvuldig middel in te zetten. Zowel de Ministerraad, de Kroon als de 
Raad van State moeten zich over een AmvB uitspreken. Dit beschermt 
niet alleen de provincies, maar ook de gemeenten en 
burgers/omwonenden tegen al te snelle of ambitieuze taakopvattingen 
en akkoorden van Rijk en/ of Provincies. 

Door het uitgummen van lid 5 zoals beoogd door de huisadvocaat 
(4.13) worden niet alleen de gemeenten Zevenaar en Montferland en 
omwonenden zoals appellant beroofd van een doór de wetgever 
beoogde democratisch uitgebreide AmvB, maar ontvalt tevens de 
gehele noodzaak om art ge Elektriciteitswet in de CHW op te nemen. Er 
is immers geen enkel algemeen belang mee gediend om zonder relatie 
met een gelegitimeerde overheidstaak als de (afwezige) realisatienorm 
zomaar willekeurige initiatiefnemers te bevoorrechten in hun 
weliswaar economie-versterkende investeringsplannen. 

In een inventarisatie van het Ministerie VROM schrijft de Provincie 3g 
Gelderland al in 2010 dat "PS willen geen inpassingspionnen opstellen 
zolang de verwachting is dat de doelstelling van 100 MW in 2010 en 
140 MW in 2015 op basis van vrijwilligheid wordt gehaald. Dit 
afwegingskader is juridisch vooralsnog niet strijdig met de CHW, omdat 
de AMvBminimum realisatienorm nog niet in werking is getreden". Niet 
in te zien is waarom een dergelijk afwegingskader niet meer zou gelden 
in de jaren erna waarin nog steeds geen AmvB is vastgesteld. 

Nu er geen AmvB is bedraagt de realisatienorm nihil, nul MW dus. Er is 
dus altijd aan voldaan. Dit doet meer recht aan hetgeen de wetgever 
beoogt dan te stellen dat de realisatienorm oneindig groot is, zoals de 
Zienswijzennota bij het lnpassingsplan wil doen geloven. Als de 
Minister niet de moeite neemt om een AmvB op te stellen, is er 
kennelijk geen urgentie in de zin van de CHW. De weg langs het IPO en 
het Energieakkoord (4.10) is er één van samenwerking tussen 
overheden, zoals ook PS van Gelderland die beoogt met gemeenten 
(par. 3) en die weg volstaat om de doelen voldoende snel te bereiken. 

39 Uitvoering windenergie en CHW.pdf 
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4.20 

5 

5.1 

S.2 

Het niet opstellen van een AmvB is dus de uiting van 'CHW is niet 
nodig'. Zo had de wetgever het lid Sb en ook lid Sa van art ge ook 
bedoeld. In dit geval dus door de Minister via de bewuste keuze voor 
een realisatienorm van nul MW. Het kan een Minister niet verweten 
worden zich omissies te permitteren, zeker als hij daarop is gewezen 
{4.11). 

Met 4.5 is het woord "realisatie" in de term z.g. "minimum 
realisatienorm" onwettig: overheden kunnen elkaar niet verplichten te 
realiseren wat 
is voorbehouden aan private elektriciteitsproducenten. Zou met het 
woord "realisatie" in de term z.g. "minimum realisatienorm" subsidiair 
toch bedoeld worden het realiseren van voldoende planruimte voor de 
plaatsing van windmolens {hetgeen volgens het I PO, maar niet volgens 
het Ministerie EZ het geval is), dan is al met de Gelderse 
Omgevingsvisie hieraan ruim voldaan, waar ca. 50% van het oppervlak 
van Gelderland ruimtelijk beschikbaar is gesteld voor de plaatsing van 
{solitaire) windmolens {3.35). Daarnaast staat het PS vrij om gronden 
aan te wijzen uit de Windvisie: Er bestaan met de B-lijst (kansrijke 
locaties) en overige conform de Commissie voor de m.e.r. (zie 3.49) 
reeds voldoende ruimtelijke plannen waar initiatiefnemers op kunnen 
inhaken. 

Appellant verzoekt uw afdeling op grond van het voorgaande te 
oordelen dat De Windvisie Gelderland en het lnpassingsplan deels 
onterecht en illegaal zijn gebaseerd op een oneigenlijke toepassing van 
art 9e lid 5 van de Elektriciteitswet. 

VVaardevolopenlandschap 

Vertrekpunt was het provinciale beleid 'Kern kwaliteiten waardevolle 
landschappen' van mei 2006, dat ruimtelijke initiatieven voor nieuwe 
bouwlocaties in WOGniet toestond. Ook windmolens hebben een fundament 
en vormden dus een in WOG niet toegelaten bouwlocatie. Opnieuw blijkt dat 
GS t/m de Omgevingsvisie onjuiste informatie aan PS heeft aangereikt inzake 
het oordeel van GS dat ter plaatse van Windpark Bijvanck geen ruimtelijke 
belemmeringen aanwezig zouden zijn. 

In par.3 is beschreven hoe specifiek en alleen met gevolg voor de locatie 
Bijvanck de omgang met landschappen aangewezen als 'waardevol open 
gebied' {WOG) meermalen is bijgesteld. 

40 Kernkwaliteiten_ Waardevolle_landschappen.pdf. 

Verwijs 

40 

3.7, 
3.26 
t/m 
3.36, 
3.40, 
3.57, 
3.61 
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5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Deze samenhang met de locatie Bijvanck wordt nog geïllustreerd in een zg. 
Redeneerlijn van GS op een moment dat al wel een keuze door GS gemaakt 
voor een lnpassingsplan Windpark Bijvanck, maar daarvoor nog geen beleid 
t.a.v. WOG bestond. Het toont aan dat een doelredenering is opgezet om een 
enkel specifiek doel (haalbaar maken van Windpark Bijvanck) te dienen met 
een als spitsvondig beoogde aanpassing van redelijk en staand beleid rond de 
'kwetsbare' openheid van WOG. 

In een soortgelijke poging tot legitimatie van (uitsluitend) het Windpark 
Bijvanck in WOG wordt al in 2012 opgemerkt "Het vraagt een landschappelijk 
verhaal en ontwerp". Dat verhaal blijkt nog niet uit de kennelijk in email 
weggelakte (zwart en wit !) passages uit de daarin bedoelde studie, die 
vermeldt dat "Het toevoegen van windmolens in bestaande landschappen is 
eigenlijk niet mogelijk. De schaal van de ingreep is zo groot dat er gesproken 
moet worden over een nieuw landschap. Torens van meer dan honderd 
meter laten zich niet zomaar inpakken met een haagje 1Schaamgroen'." 

In een werkconcept van de Omgevingsvisie werd dan ook nog vermeld: 11De 
provincie ziet deze gebieden {WOG] als niet- kansrijk voor windmolens". 

In 2013 probeert de ambtelijke programmagroep Energie de collega-afdelingen 
van Natuur en van Landschap zover te krijgen dat 1bestuurlijke dilemma's' rond 
WOG worden opgelost. Het door de WOB-censor zwart maken van essentiële 
zaken rond 'sessies' toont de gevoeligheid van de door GS gelaste uitkomst. 
Ook hier heeft GS onbehoorlijk gehandeld door haar te vroege opstelling van 
ruimtelijke haalbaarheid achterafte schonen, zoals het ondanks gebrek aan 
transparantie kennelijke uitlakken op kaart van /gebieden uitgesloten obv 
provinciaal beleid'. 

Uiteindelijk wordt door GS in de Omgevingsvisie aangesloten bij een aanpak die 
al met het Streekplan 2005 en de 1Kernkwaliteiten waardevolle landschappen' 
gold voor mogelijk grote agrarische bedrijfspanden: "Uitbreiding van agrarische 
bebouwing binnen of aansluitend op het bestaande bouwperceel is mogelijk; 
gaat het hierbij om een omvangrijke uitbreiding, dan is een beeldkwaliteitsplan 
of beeldkwaliteitsparagraaf in het ruimtelijke plan vereist." 

Viel die agrarische uitbreiding nog onder de norm" nokhoogte ll.Om", nu werd 
ook voor bouwlocaties voor windmolens tot onbeperkte hoogte gesteld: "In 
een bestemmingsplan kan de oprichting van windturbines mogelijk worden 
gemaakt voorzover het is voorzien van een ruimtelijk ontwerp waarin wordt 
aangesloten bij de aard en de schaal van het landschap." 

In de Omgevingsverordening behorend bij de vastgestelde Omgevingsvisie 

worden voor WOG exact de artikelen gevolgd als al eerder in de Ruimtelijke 
verordening Gelderland behorend bij het Streekplan 2005. Alleen is aan de 
Omgevingsverordening art 2.7.4.1 een lid 2 toegevoegd: "In afwijking van het 

41 2. I 2013-2-22 Redeneerlijn windenergie en waardevolle open gebieden bijlage_ Geredigeerd 2.pdf 
42 10. 2012-10-11 Bijvanck windmolen en landschap bijlage (Geredigeerd) 2.pdf 
43 21. 12013-9-17 RE Input leveren tbv sessie 23 en 26 sept dilemmas_Geredigeerd.pdf 

41 

42 

verwijs 
bij 3.26 

43 

verwijs 
bij 5.1 

44 

44 23. 1 2013-9-19 Criteria ontwerpende benadering windturbines in open gebied bijlage_Geredigeerd.pdf 
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5.10 

5.11 

5.12 

bepaalde in het eerste lid kan een bestemmingsplan binnen een waardevol 
open gebied voorzien in de mogelijkheid tot het oprichten van windturbines 
voorzover voldaan wordt aan het bepaalde in de artikelen 2.8.1.1 en 2.8.1.2". 
Hierin vormen de genoemde verwijzingen bijna exact de in 5.8 aangehaalde 
tekst: 
"artike/2.8.1.1 Windturbines 
In een bestemmingsplan kan de oprichting van één of meer windturbines 
mogelijk worden gemaakt voorzover het bestemmingsplan is voorzien van een 
ruimtelijk ontwerp. In het ruimtelijk ontwerp wordt aandacht besteed aan de 
relatie tussen windturbine of windturbines en: 

• de ruimtelijke kenmerken van het landschap; 
• de maat, schaal en inrichting in het landschap; 
• de visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine of 

windturbines; 
• de cultuurhistorische achtergrond van het landschap; 
• beleving van de windturbine of windturbines in het landschap." 

Hier wordt voor het eerst een onredelijke en daarmee onbehoorlijke 
'contradictio in terminis' toegepast. Een waardevol open gebied van minstens 
200ha (volgens Omgevingsvisie) kent een (solitaire of lijnbeplanting) van ca. 
gelijk aan de gestelde nokhoogte ll.Om. Dat is een platte ruimte waaroverheen 
de hemelluchten als een koepel gesteld staan. De openheid wordt niet beleefd 
vanuit de grond, maar vanuit de cirkelvormige horizon waarboven enkel open 
luchtruimte wordt beleefd. Dat dit een kwaliteit is werd al geïllustreerd in 
'Gezicht op Haarlem met bleekvelden' van Jacob van Ruisdael, waarbij 
landschapschilders ten minste de bovenste twee derde van het schilderij de 
lucht afbeeldden. Met de gekozen verwoording in de Omgevingsverordening 
wordt de z-schaal (hoogte boven NAP) vergroot van de denkbeeldige ll.Om 
boven maaiveld naar orde 185m boven maaiveld. Zeg maar van een platte 
Euromunt naar een staand rolletje Mentos. Duidelijk is dat welk 'ruimtelijk 
ontwerp' dan ook niet kan aansluiten bij de schaal van het WOG-Iandschap. 

in de Omgevingsverordening (toelichting januari 2104 pag. 18) is aangereikt 
"aan welke aspecten in het [ruimtelijk] ontwerp in ieder geval aandacht moet 
worden besteed". Die aandachtspunten zijn geen criteriéi op zich (want alleen 
subjectief te beoordelen) maar als criterium geldt 'het aandacht geven' als 
voldoende. Dit lukt elke stagiair landschapskunde en zoals verderop in dit 
beroepschrift aangegeven lukt dit ook elke belanghebbende bij het project 
Windpark Bijvanck. GS heeft een niet objectieve maatstaftoegepast, die het 
WOG niet afdoende kan beschermen. ledereen kan er een kant mee uit. Daarbij 
zijn de aandachtspunten eigenlijk ook nog geformuleerd als s·uggesties om 
windmolens in WOG mogelijk te maken. De Omgevingsverordening getuigt 
daarmee, mede gezien het door de provincie gestelde grote belang van behoud 
van Kernkwaliteiten van WOG van onbehoorlijk bestuur. 

De bewaker van ruimtelijke kwaliteit het Gelders Genootschap had een 
zienswijze ingediend op de Windvisie. De provincie antwoordde in de 'Nota 
Zienswijzen en antwoorden Windvisie' van 18 september 2014 als volgt: "De 
provincie deelt de mening dat windturbines het bestaande landschap 
overstijgen. Dit is overigens ook al het geval bij de huidige windturbines. 

verwijs 
bij 5.8 
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5.16 

Ervaring leert dat de waarnemer in het veld vaak het onderscheid niet ziet 
tussen windturbines met een ashoogte van BOm lOOm of 120m. De provincie 
vindt de logica van een combinatie met infrastructuur en industrie nog steeds 
een logische en wordt hierin breed gesteund in onder meer de ontwerpateliers 
wind die zij georganiseerd heeft. Het ruimtelijk ontwerp is samen met 
participatie en draagvlak benoemd in de windvisie als aandachtspunt voor het 
realiseren van een windturbinepark. Het is logisch dat er bij de beoordeling van 
zo'n windturbinepark deze aandachtpunten een rol spelen. Indien gemeente en 
ontwikkelaar niet tot overeenstemming kunnen komen over deze aspecten kan 
de ontwikkelaar de provincie vragen een inpassingspion te maken. Bij het 
maken van dat inpassingspion zullen bovengenoemde aandachtspunten zeker 
een rol spelen." Op dit moment (en nog} was Windpark Bijvanck het enige 
lnpassingsplan dat aan de orde was. Ook hier is een 'contradictio in terminis' 
van GS aan de orde dat als windturbines het bestaande landschap overstijgen, 
in WOG alsnog een goed ruimtelijk ontwerp überhaupt mogelijk zou zijn. 

In de Reactienota behorend bij het VO-Inpassingsplan schrijft GS in antwoord 
aan "overlegpartner Gemeente Zevenaar" :"Het ruimtelijk ontwerp moet dan 
voldoen aan alle criteria opgenomen in art. 2.8.1.1. van de 
Omgevingsverordening. In het landschapsrapport is invulling gegeven aan deze 
criteria en hiermee is onderbouwd dat de ingreep een kwalitatieve toevoeging 
is aan het landschap." Ook hier geldt dat het 'invulling geven' volstaat en 
ongeacht de (subjectieve} inhoud ervan een landschapsrapport de ingreep 
mogelijk zou maken. Dit is van hetzelfde niveau als iemand bij tikkertje roept 
'Buut-vrij'. Daarmee getuigt de Omgevingsvisie Gelderland op dit punt van 
onbehoorlijk bestuur. 

De 'Omgevingsvisie verdieping' vermeldt in par. 4.3.2.3 als uitgangspunt: "Voor 
waardevolle open gebieden zijn de grootschalige openheid en het ontbreken 
van bebouwing de belangrijkste kernkwaliteiten. Daarom geldt een beperking 
voor bouwen en ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten. Onder 
voorwaarden wordt een uitzondering gemaakt voor uitbreiding van agrarische 
bestemmingen en voor windturbines." Ook hier doet zich een onbehoorlijke 
'contradictio in terminis' voor: Windturbines zijn een bebouwing (want met een 
fundament aan de grond gesteld} waarmee "het ontbreken van bebouwing" 
onmogelijk wordt en de kernkwaliteit geheel wordt weggevaagd. In het geval 
overigens ook nog een visueel en gevoelsmatig onve"rmijdbare bebouwing, 
vanuit welke waarnemer dan ook. 

In dit verband is het vanuit de kernkwaliteiten van WOG ook strijdigdat 
dezelfde Omgevingsvisie vrijwel alle gronden buiten GNN in het WOG rondom 
het landgoed Bingerden (locatie Bijvanck} kenmerkt als "windenergie mogelijK'. 

Het landschapsrapport van Bosch & Van Rijn en Rho-adviseurs (bijlage 1 van 
het inpassingsplan} dient als onderbouwing van het ruimtelijk ontwerp voor de 
oprichting van een windpark in een WOG. Bosch & Van Rijn stelt in de conclusie 
op pagina 20 het volgende: "Het beoogde windpark is lokaal dominant in het 
landschapsbeeld en zal het karakter van het landschap ook beïnvloeden. Op 
grotere afstand is het duidelijk waarneembaar en is de zichtbaarheid van de 
windturbines afhankelijk van de aanwezigheid van beplanting. In open 

verwijs 
bij 3.35 
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5.18 

5.19 

5.20 

landschappen zijn windturbines over grote afstand waarneembaar. Beplanting 
kan alleen zeer lokaal een middel zijn om windturbines aan het zicht te 
onttrekken." Het was nu juist dit karakter dat kwetsbaar en 'karakteristiek' is 
genoemd in de Omgevingsvisie (3.34). Het rapport is dus strijdig met de 
Ömgevingsvisie. 

De commissie ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap schrijft in haar 45 
advies van 6 juli 2016 aan de gemeente Zevenaar als beoordeling van het 
Windpark Bijvanck het volgende: "Met de nieuwe generatie windturbines (met 
een tiphoogte van 150 tot 200 meter) wordt het aanwezige schaalniveau van 
het landschap letterlijk en figuurlijk overstegen. Dit wordt versterkt door de lijn 
opstelling met forse tussenstanden. Hiermee wordt een grote fysieke en visuele 
ruimte in beslag genomen. Door de (te) kleine schaal van de Wetering en het 
beperkt aantal (van vier windturbines) is de beoogde 'afstemming' daarvan niet 
of nauwelijks beleefbaar. Verder wordt de lijnopstelling verzwakt zowel door de 
knik als de doorbreking/doorkruising (door midden) door en verbindingsweg. 
Als gevolg daarvan kunnen de windturbines (twee aan weerzijden van de 
Ganzenpoelweg) worden ervaren als een grootschalige poort. Geconstateerd 
wordt dat met het voorliggend voorstel geen sprake is van een mogelijke 
inpassing in het landschap, zoals beoogd in het inpassingsplan." 

Dat aan het landschapsrapport van Bosch & Van Rijn gebreken kleven blijkt ook 46 
uit de second apinion die Feddes- Olthof landschapsarchitecten vervolgens op 
verzoek van de provincie Gelderland (en ditmaal dus niet de initiatiefnemer) 
heeft een uitgebracht. Feddes- Olthof concludeert dat· het landschapsrapport 
van Bosch & Van Rijn te globaal en onvolledig is. Over de knikopstelling 
verbonden aan de koppeling met de waterschapsloot is Feddes-Oithof zeer 
duidelijk: "De maat en schaal van de turbines staan echter niet verhouding met 
die van de wetering. Een dergelijke koppeling is daarom niet gewenst." 

Naar aanleiding van de voor het Windpark Bijvanck negatieve second apinion 47 
van Feddes- Olthof zowel als het advies van de welstandcommissie, heeft de 
provincie uiteindelijk dan maar in wanhoop vragen voorgelegd aan de 
initiatiefnemer ze_lf over het aspect land.schap. De vraagstelling maakt hierbij 
overigens moedwillig onterechte suggesties dat Feddes-Oithof "in het bijzonder 
vanwege het ontbreken van een aantal visualisaties" negatief zou oordelen en 
dat "Het Gelders Genootschap staat positief tegenover een ruitopstelling of een 
opstelling in een rechte lijn" zou staan. In hoofdzaak vraagt de provincie aan de 
initiatiefnemer om een opstelling in rechte lijn te onderzoeken, met overigens 
de preventieve suggestie dat het belevingsverschil wel eens klein kan zijn. Er 
wordt onterecht niet uitgevraagd naar de gewraakte verhouding in schaal van 
windmolens ten opzichte van het landschap. 

Hierop reageert de initiatiefnemer met een brief van 23 november 2016, een 
maand voor de ter visielegging van het lnpassingsplan. Uit de brief en de 
(technische) bijlage blijkt dat een rechte lijnopstelling vanwege de ligging van 

48 

45 vooroverleg Welstand bouw vier windturbines.pdf 
46 WindparkBijvanck-ontl_tb22 Feddes en Olthof -3.pdf 
47 WindparkBijvanck-ontl_tb22 Vragen aan Raedthuys -3.pdf 
48 WindparkBijvanck-ontl_tb22 Raedthuys-3DROM -4.pdf 
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5.23 

gasleidingen van de Gasunie en de Gelders Natuur Netwerk gebieden en 
foerageerroutes van vleermuizen niet mogelijk is. De ruitopstelling waar de 
welstandscommissie naar verwijst als mogelijke zoekrichting is door de 
initiatiefnemer niet nader onderzocht. De 'poortwerking' vanaf de 
Ganzenpoelweg kan door de initiatiefnemer niet worden weggenomen met 
een informatievoorziening. Verder komt de initiatiefnemer met verkeerde 
voorstellingen van zaken. Zo wordt nu tegenover de welstandcommissie 
gesteld dat de keuze voor een knikopstelling de nadrukkelijke wens van de 
agrariërs is, dit vanwege de wens geen windturbines midden in het land te 
plaatsen. Uit het landschapsrapport van Bosch & Van Rijn blijkt echter dat 
gekozen zou zijn voor een knikopstelling vanwege de loop van de Wetering. Uit 
de meegezonden 'notitie rechte lijnopstelling Bijvanck' van 22 november 2016 
blijkt, in tegenstelling tot het voorgaande, dat uitsluitend gekozen is voor een 
knikopstelling vanwege de gasleidingen, de Gelders Natuur Netwerk gebieden 
en foerageerroutes van vleermuizen. De knikopstelling komt dus niet voort uit 
landschappelijke overwegingen maar uit de beperkingen die het gebied kent. 
Hiermee is het vereiste 'ruimtelijk ontwerp' en het lnpassingsplan in strijd met 
artikel 2.8.1.1 van de Omgevingsverordening en met een goede ruimtelijke 
ordening .. 

Uit de beantwoording van de initiatiefnemer blijkt dat niet wordt gestreefd 5.20 
naar een landschappelijke inpassing volgens integraal ontwerp, maar dat het 
plan en daarmee ook de goede ruimtelijke ordening ondergeschikt worden 
gemaakt aan de begrensde mogelijkheden die de locatie biedt. Dit is strijdig 
met de vereiste integraal te ontwerpen, hetgeen o.m. inhoudt dat diverse 
varianten (alternatieve opstellingswijzen) worden gemaakt en afgewogen tegen 
het bestaande landschap. Getuige de krappe speelruimte op de locatie 
Windpark Bijvanck kan zodoende nooitl geen integraal ontwerp opgesteld 
worden, er is maar 1 mogelijkheid die vervolgens al sprekende in z.g. 
ontwerptermen wordt goedgepraat. De Omgevingsverordening stelt 
vervolgens geen inhoudelijke eisen en GS verbaast zich onterecht over 
afkeuring door 3 instanties/bureaus. 

Bij de beantwoording van vragen 5.19 schakelt de initiatiefnemer een vierde 
landschapsbureau 3DROM in, die de door GS gestelde vragen onterecht alleen 
beantwoordt vanuit het visuele verschil tussen een rechte of een gebogen 
opstelling. Hiermeewordt geen enkele kritiek weerlegd, noch een integraal 
ontwerp van ruimtelijke kwaliteit aangeleverd. 

De Bijlage D van de Omgevingsvergunning neemt de kwestie vervolgens 
selectief op. De vergunningverlener meent op blz 6 en 7 onterecht dat het 
Gelders Genootschap helemaal tevreden zou zijn als er geen enkel verband met 
het landschap zou zijn en plaatsing 'op het landschap' zou aanbevelen in een 
rechte lijnopstelling. Op de negatieve beoordeling van de second-epinion (5.18) 
over eveneens onmogelijke schaalverhoudingen wordt in het geheel niet 
ingegaan. Gegeven dat het welstandsadvies stelt dat er vanuit schaalverschillen 
geen enkel verband met het landschap gelegd kan worden (5.17), benoemt het 
welstandsadvies dan dat de moed zou moeten bestaan om los van het 
landschap dan maar op het landschap te plaatsen zoals in een ruitopstelling, 
hetgeen aldaar technisch juist niet kan (5.20). Vanuit het vermijden van dit 
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5.25 

duidelijk leesbare advies put de Omgevingsvergunning zich vervolgens echter 
uit in een betoog dat een knikopstelling biJna hetzelfde ervaren wordt als een 
rechte lijnopstelling (5.22). Echter is zowel door het Gelders Genootschap als 
de second-epinion vooreerst aangegeven dat een door de Omgevingsvisie 
vereist 'versterken van het waardevol open landschap' in het geheel niet 
mogelijk is. Daarmee kan niet worden voldaan aan de Omgevingsverordening 
art. 2.8.1.1.: er kan geen enkele relatie met het landschap worden gelegd. Het 
betoog in Bijlage D van de Omgevingsvergunning is in grote mate 
doelredenerend en misleidend. De Omgevingsvergunning en daarmee het 
lnpassingsplan vernietigen de kernkwaliteiten van het door PS aangewezen 
'waardevol open gebied' en wel niet 'aan de rand' maar er middenin: ook het 
loilse Broek behoort daartoe. De Omgevingsvergunning en het lnpassingsplan 
houden dan ook rechtens geen stand. 

Na zienswijzen op deze vreemde gang van zaken blijft er voor GS ten aanzien 
van het 'integraal ontwerp' niets anders over dan de conclusie in par. 2.6.6 van 
de Zienswijzennota bij het lnpassingsplan: "Gelet op bovenstaande wordt 
geconcludeerd dat er sprake is van een eigentijdse duurzame voorzieningen, die 
past binnen het provinciale beleid. De relatie het landschap wordt gelegd 
doordat het windpark op regionale schaal de oost-west richting volgt. De 
windturbines maken zichtbaar dat het hard waait in dit waardevolle open 
gebied." Hierin wordt het benoemen van de waterschapsloot (Wetering) en de 
knik daarin al wijselijk buiten beeld gelaten. Het ca Sm brede ding is ook alleen 
maar te zien vanaf het bruggetje genaamd 'Bijvanck' waaraan het plan zijn 
naam heeft ontleend: zelfs omwonenden zien en kennen het verdere verloop 
van de Wetering niet: het speelt geen rol in het landschap. Onjuist is de 
bewoording dat een regionale schaal wordt gevolgd: alleen de lokale Wetering 
en de hoogspanningsleiding volgen de oost-west as, terwijl ook volgens Feddes
Oithof veel andere ruimtelijke kenmerken kleinschalig en cultuurhistorisch in 
andere richtingen lopen. Met hetzelfde gemak kan betoogd worden dat noord
zuid-kenmerken gevolgd zouden moeten worden, zoals de historische 
gemeentelijke hoofdweg loii-Angerlo en diverse lange houtsingelstructuren. Er 
worden in de Zienswijzennota onterecht geen andere woorden meer gegeven 
aan de vereiste te voorzien van een ruimtelijk ontwerp waarin wordt 
aangesloten bij de aard en de schaal van het landschap. 

Er resteert derhalve een enkele uiterst matige argumentatie voor het ruimtelijk 
ontwerp waarvoor is vereist dat "in dat ruimtelijk ontwerp wordt gezocht naar 
een passende relatie tussen de windturbines en het landschap", zo hetgeen het 
door GS in 5.23 en 5.24 gestelde al een argumentatie genoemd kan worden. 
Terwijl de takken van bomen reeds bewegen en de wolken overvliegen zou er 
nog extra markering nodig zijn: 'de eigentijdse duurzame voorzieningen maken 
zichtbaar dat het hard waait in dit waardevolle open gebied'. Afgezien van het 
wetenschappelijkè niveau van deze argumentatie, zou dit argument kunnen 
gelden voor elke windmolen hoe dan ook als ontwerp geplaatst. Voorts waait 
het in dit waardevol open gebied heus niet harder dan in de wijdere omgeving 
van dit WOG, en ook niet op de 122m ashoogte. Indien nodig kan het doel van 
zichtbaarheid van wind overigens ook of zelfs beter met enkele vlaggenmasten 

49 SenterNovem-KEMA Windkaart van Nederland op lOOm hoogte- 2005.pdf 

verwijs 
bij 5.18 
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of windzakken geaccentueerd worden. Nu 'visualisatie van wind'resteert als 
vereist 'ruimtelijk ontwerp', dat als een dooddoener past voor elke windmolen 
op land of ter zee, is het lnpassingsplan en de Omgevingsvergunning niet 
houdbaar. 

Ook over de door de initiatiefnemer gewenste reclame uitingen op de gondels 
van de in het Windpark Bijvanck op te richten windmolens heeft de 
welstandcommissie negatief geoordeeld. Daarom wordt .in de aanvraag de 
beoogde kleurstelling gewijzigd. Hierover is het Gelders Genootschap nog 
duidelijker: "Het gewijzigde bouwplan is in strijd met redelijke eisen van 
welstand". Ondanks dit advies houdt de provincie onbehoorlijk vast aan de 
mogelijkheid van reclame-uiting in de Omgevingsvergunning, ook al werd er 
vanuit omwonenden uitdrukkelijk verzocht om hen deze gemakkeiijkte 
vermijden horizonvervuiling te besparen. 

Hieruit blijkt wederom het partnerschap van Provincie en initiatiefnemer en 
blijkt ook dat initiatiefnemer zich bewust is van de grote zichtbaarheid van haar 
reclame in het WOG en ver daarbuiten. 

Ronduit stuitend is het niveau van de verwoording in de Zienswijzennota blz 
213 en de Bijlage D bij de Omgevingsvergunning: "is in de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit van de gemeente Zevenaar reclame op de mast_ rotor en rotorblad 
van een windturbine uitgesloten. Hierop is geen nadere toelichting of 
motivering gegeven. Reclame op de gondel is niet uitgesloten in de 
gemeentelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Strikt genomen is de aangevraagde 
handelsreclame op de gondel van de windturbine dan ook niet strijdig met het 
welstandsbeleid." De genoemde Bijlage voegt hier nog niet beargumenteerd en 
in strijd met het welstandsadvies aan toe: "Tot slot levert de reclame geen 
verstoring van het landschap op". 

Het toelaten van (al dan niet kleurige) reclame is strijdig met het uitgangspunt 
dat windturbines qua kleurstelling niet mogen opvallen in het landschap en is 
derhalve in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Door PS voorafgaand aan de Omgevingsvisie voor te houden dat zij voor het 
Windpark Bijvanck geen ruimtelijke belemmeringen zagen, liep GS te ver 
vooruit op haar latere vanuit doelredenering in de Omgevingsverordening 
doorgevoerde onbehoorlijke aanpassingen ten aanzien van het behoud van de 
kernkwaliteiten van het WOG. 

Door vanuit dezelfde doelredenering het Windpark Bijvanck mogelijk te maken 
zijn onredelijke en inherent onmogelijke ontheffingen van het bouwverbod 
voor windmolens in WOG's toegestaan in de Omgevingsverordening onder een 
te eenvoudig en subjectief te beoordelen enkel criterium van 'aandacht geven 
aan het landschappelijk ontwerp'. 

Na rapportages van diverse adviseurs over het lnpassingsplan blijken in het in 
WOG vereiste 'integraal ontwerp' geen aandachtspunten van artikel 2.8.1.1. 

50 Reclame NL.IMR0.9925.WindparkBijvanck-ontl_tb22.pdf 
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van de Omgevingsverordening te resteren die duidelijk positieve punten scoren 
om de in de Omgevingsvisie zeer belangrijk geachte kernkwaliteiten van WOG's 
aan te tasten. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te constateren dat de kernkwaliteiten van 
waardevol open gebieden specifiek voor windmolens onzorgvuldig en inherent 
aan schaalaspecten onmogelijk en onbehoorlijk worden beschermd in de 
Omgevingsverordening en de Omgevingsvergunning. 

Appellant verzoekt uw Afdeling vast te stellen dat met het lnpassingsplan en 
achterliggende rapporten niet is voldaan aan de (oogmerken van de) vereisten 
van artikel2.8.1.1. van de Omgevingsverordening om de kernkwaliteiten van 
waardevol open gebied te behouden en te versterken. 

6 WOB 

6.1 

6.2 

Appellant stelt dat hem informatie ontbrak om tot een volledige beoordeling te 
komen van het ontwerp-inpassingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning. 
Doordat die informatie ook in zienswijze(n) voorgelegd hadden kunnen worden 
aan PS, is ook de vaststelling van het lnpassingsplan e.a. gebaseerd op 
onvolledige informatie. 

Een WOB verzoek werd pas na advies van een bezwarencommissie 
gehonoreerd, daarna nog sterk vertraagd geleverd, maar met ca. 40% 
zwartmaking van informatie anders dan persoonsnamen. Momenteel is 
appellant twee uitbreidingen van de aangevraagde periode geweigerd. 

Niet is in te zien dat de wereld in twee delen zou zijn te verdelen: zij die de 
provinciale doelen en taken geheel ondersteunen en zij die daar (op details) 
tegenwerpingen tegen zouden kunnen opwerpen. Volledige transparantie 
(behoudens de persoonsnamen) van onder verantwoording van GS handelende 
ambtenaren naar alle burgers kan uitnodigen tot wellicht in de democratie 
welkome tegenwerpingen. 

Verwijs 

6.3 
Aangezien tot op heden nog niet is beslist in de beroepszaak RN 15/6055 WOB 51 

6.4 

270 kan appellant niet anders dan de namens hem ingediende zienswijze hier 
als herhaald en ingelast aandragen. Waar het daarin gaat om ontwerpen van 
lnpassingsplan e.a. gelieve bijkomend ook te lezen '(beroep tegen) het 
vastgestelde lnpassingsplan en Omgevingsvergunning". 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat door het (meermalen) door GS 
weigeren en vertragen, zo ook het vanuit transparantie van bestuur onnodig 
overdadig zwarten van andere informatie dan persoonsnamen, de volledige 
informatie ontbrak bij belanghebbenden en via die weg in zienswijzen daarmee 

51 Zienswijzen lnpassingsplan De Bijvanck WOB (002).pdf 
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aan PS om het lnpassingsplan en de Omgevingsvergunning te kunnen 
vaststellen. 

7 Schade en participatie 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Appellant (en andere omwonenden) hebben ten aanzien van voorstellen om 
{participatie' vorm te geven als een financiële tegemoetkoming steeds 
aangegeven dat zulks bespreekbaar is, maar niet dan nadat omwonenden op 
gelijk 'level' zijn gesteld door aanbod van een {fatsoenlijke' schaderegeling voor 
de door hen vermeende grote vermogensschade. In voorkomende gevallen 
heeft de initiatiefnemer verder contact vermeden of lacherig gezwegen, onder 
verwijzing naar de Planschade-regeling Wro. 

Het bereiken van een gelijke speelhoogte ten behoeve van participatie is een 
belangrijk element in de Gedragscode NLVOW, en omwonenden hebben 
duidelijke aanleiding hier buiten de Wro-regeling rond Planschade nadere 
duidelijkheid over te willen verkrijgen: 

De planschadeanalyses zoals in opdracht van initiatiefnemer en/ of 
provincie beperken zich van in totaal voor 23 woningen tot slechts ca. € 
4.000 tot na zienswijzen op 23 maart 2017 voor 44 woningen tot 
slechts ca. € 3.500 per woning 
Initiatiefnemer heeft zich meermalen in publicaties neerbuigend over 
planschade uitgelaten, waaronder de directeur van de initiatiefnemer 
die in de Volkskrant van 19 april 2016 enigszins trots heeft laten weten 
dat zij sinds 1995 tientallen windmolens en drie windparken hebben 
gebouwd en dat men in geen van die gevallen planschade heeft hoeven 
betalen. 

Ziehier de door appellant en omwonenden ervaren stijl van de initiatiefnemer 
en de provincie ten aanzien van participatie en (daarmee) kweken van 
draagvlak. 

Bij uitblijvende reactie van provincie en initiatiefnemer op noodkreten van 
omwonenden, hebben zij op 22 juni 2016 een civielrechtelijke 
aansprakelijkheid-stelling verzonden aan de initiatiefnemer, aan boer-baas J. 
Huirne te Didam en aan de Provincie Gelderland. De hoogte van de schade ad € 
780.000 voor 20 ondertekenende omwonenden excl. diverse overige 
vermogensschaden was gebaseerd op 3 destijds aanwezige beëdigde taxaties 
die zich uitlieten over de (grote) kans op een onherroepelijk windpark. Deze 
werd voor een groter gebied en meenemen van overige schaden 
geëxtrapoleerd naar meer dan € 10 miljoen. De drie aangesprokenen 
reageerden binnen gestelde termijn afwijzend, onder uitsluitend verwijzing 
naar de Planschade-regeling Wro. 

Dat die schade zo groot kon zijn wordt verklaard uit de waarde die het vastgoed 
van omwonenden ontleent aan het omringende landschap. Er is een 
koperscategorie die voorkeur heeft te wonen in (waardevol) open gebied. 
Appellant heeft in het jaar 2000 vastgesteld met zijn makelaar, dat 11Zijn woning 

Verwijs 
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7.5 

7.6 

7.7 

3 gronden heeft van waarde: de omgeving, de omgeving, en de omgeving." Dit 
wijkt af van woningen in dorpen, buiten waardevol open landschap, etc. 

GS heeft in deze aansprakelijkheidstelling geen reden gezien nader contact op 
te nemen over de gevoelens van omwonenden, noch blijk gegeven de 
voorliggende taxaties en extrapolaties nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld 
door een andere, onafhankelijke taxateur in te schakelen voor second opinion. 

Zulks terwijl duidelijk is dat dit draagvlak en participatie bij omwonenden in de 
weg stond, en GS zichzelf, vanuit PS en haar vastgelegd beleid, een taak had 
opgelegd draagvlak te bevorderen. In de Zienswijzennota bij het lnpassingsplan 
blz 183 trekt GS zich echter geheel terug: "Participatie heeft als uitgangspunt 
een evenwichtige verdeling van lusten en lasten. [ .. ] De provincie beoordeelt de 
inspanning, maar geeft geen inhoudelijk oordeel over het participatieplan zelf. 
Het is aan omwonenden en de initiatiefnemer om hier samen invulling aan te 
geven. [ .. ]Aanvullend wordt opgemerkt dat het omwonenden en 
initiatiefnemer vrij staat om langs privaatrechtelijke weg afspraken met elkaar 
te maken". Ondertussen liet GS de voor omwonenden schofferende 
planschadeanalyse van SAOZ ad € 80.000 in stand. GS laat hier zien dat geen 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Ten behoeve van een zienswijze op het lnpassingsplan hebben 14 52 
omwonenden waaronder appellant een taxatie van hun vastgoed (woning) 
doen uitvoeren met daarin het verschil indien een bestemmingsplan Windpark 
Bijvanck onherroepelijk zou zijn geweest. De beëdigde NVM-taxateur is goed 
bekend met de plaatselijke omstandigheden en referenties en heeft de 
verschillen gesommeerd tot planschade na aftrek van 'normaal 
maatschappelijk risico' ter hoogte van € 1.8 miljoen voor deze 20 taxaties. De 
taxateur heeft in bijlage de totale planschade ten gevolge van het mogelijke 
lnpassingsplan ingeschat op € 6.1 miljoen na de genoemde aftrek, maar alles 
zonder overige schaden waaronder inkomensschaden bij bijv. recreatieve 
bedrijven. 

Deze zienswijze wordt hier ingelast en herhaald, om reden van 7.7. Indien uw 
Afdeling ken.nis wil nemen van de achterliggende taxaties zal appellant op 
eerste verzoek die via de taxateur doen toekomen. 

GS laat gezien WOB-documenten vanwege deze zienswijze haar ambtenaren 
zich rechtstreeks richten tot enkele ondertekenaars met het verzoek een kopie 
van hun eigen taxatie te verstrekken. Deze worden voorgelegd aan 
adviesbureau SAOZ (waarvan vele WOB-documenten vrijwel volledig zijn zwart 
gemaakt). Deze erkent in hetzelfde rapport als van de 'herziening 
planschadeanalyse 23 maart 2017' (bijlage bij lnpassingsplan) dat "een 
windpark is voor veel gegadigde kopers een 'not in my backyard' bestemming." 
Vervolgens stelt het rapport echter dat dit een "psycho-sociaal effect is op 'de 
markt'", en "dat bij het taxeren van planschade alleen acht mag worden 
geslagen op 'ruimtelijk relevante' gevolgen van de komst van een windpark, 
zijnde: uitzicht, geluid, slagschaduw, veiligheid en omgevingskarakteristiek." 

52 Zienswijze taxaties Boze Bijvanck.pdf 

Beroepschrift tegen vaststelling van Inpassingspion en Omgevingsvergunning voor Windpark Bijvanck 
J.J. Tiemersma Pagina 37 van 48 



7.8 

7.9 

7.10 

In de Zienswijzennota bij het lnpassingsplan blz 14 neemt GS dit standpunt 
over: "Bij de bepaling van de hoogte van planschade wordt alleen gekeken naar 
ruimtelijk relevante gevolgen, verdere gevoelens van hinder spelen geen rol." 

Appellant betoogt dat het SAOZ erkent dat bijv. uitzicht en omgevings
karakteristiek ruimtelijk relevant zijn, en dat dit tot uitdrukking komt in gedrag 
van veel potentiele kopers als vermijdend. Het kan niet anders dan dat dit 
laatste wel gevolgen heeft voor de marktwaarde van het vastgoed van 
appellant. Immers wordt vrijwel de gehele economie bepaald door gevoelens 
rond 'schaarse goederen'. In het geval van dit lnpassingsplan hebben potentiele 
kopers voldoende aanbod op andere locaties, zodat hun 'gevoelens van hinder' 
of andere gevoelens direct tot uitdrukking komt in een verschil in (potentiele) 
koopprijs. 

In de taxaties van omwonenden (7.6} is uitdrukkelijk geen eigen schade zoals 
aan leef- en woongenot en gezondheid opgenomen, als z.g. immateriële 
schade. Wel dat hun directe woonomgeving ruimtelijk dreigt te wijzigen van 
waardevol open gebied naar een gebied met monstrueus hoge industriële 
bouwwerken, waardoor bijvoorbeeld een gevoel(!) van al dan niet ongerept 
landschap direct gevolgen op de markt van die 'gegadigde kopers' heeft. Dit is 
al vast komen te staan uit een transactie op 19 juni 2014, waarin op last van 
een financierende bank een hertaxatie plaatsvond met alleen al de dreiging van 
komende windmolens. 

Appellant kan zich niet aan de indruk onttrekken dat op dit onderwerp sprake is 
van doelredenering door GS, gezien het aantal in WOB sterk gezwarte 
correspondenties met het SAOZ, de opstelling van de initiatiefnemer (7.2) en 
het voortdurende vermijden van initiatiefnemer en GS om op dit punt een 
voorafgaande discussie of gehoor te voeren. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat het standpunt van GS zoals 
verwoord in de Zienswijzennota onvoldoende is onderbouwd tegenover 
taxaties van een beëdigd taxateur, waarmee de planschade-analyse door GS 
aannemelijk te laag is aangehouden. Voorts dat daarmee niet is aangetoond 
dat het lnpassingsplan economisch uitvoerbaar is, hetgeen in goede ruimtelijke 
ordening een vereiste is. Een inpassingsplan dat zonder voldoende 
tegenargumentatie zoveel schade aan onroerende zaken van derden aanricht, 
is niet doelmatig. 

Niet vast is komen te staan of de tegemoetkoming, zoals het enige 
Participatieplan van pas 17 januari 2017 aanbiedt, in de Planschade gezien 
moet worden als een verzekering uit andere herkomst. Dat GS ernaar verwijst 
dit dan maar privaatrechtelijk te regelen en een nadere vraag over garantie 
onbeantwoord laat draagt onbehoorlijk niet bij aan het bevorderen van 
participátie en draagvlak. 

53 Brief aan de provincie nav particitpatieplan met antwoord.pdf 

53 
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7.11 

7.12 

7.13 

7.14 

54 

Over de mate van open communicatie en vroegtijdige échte participatie 
verwijst appellant naar de Zienswijzen(Nota). Uit door o.a. appellant 
aangedragen feiten blijkt dat GS zich niet heeft gehouden aan hetgeen de 
Omgevingsvisie vermeld op blz 60 en 61: "Voor alle locaties van windturbines 
stelt de provincie de mogelijkheid tot participatie als randvoorwaarde. [ .. ] Wij 
zullen initiatiefnemers en gemeenten op projectniveau actief ondersteunen bij 
de totstandkoming van een participatieplan en de communicatie in brede zin 
over een project. [ .. ] Bij de beoordeling van windenergieplannen door de 
provincie, worden ook de inspanningen in relatie tot participatie beoordeeld." 
Ondanks dat hierbij onterecht geen mate en kwaliteit van communicatie en 
participatie is aangegeven, blijkt in andere uitlatingen van GS (ook in de pers) 
dat zij weten wat echt omgevingsmanagement zou moeten inhouden om 
draagvlak te verkrijgen. Dit volgens omwonenden overigens in contrast met de 
gebleken kwaliteit van omgevingsmanagement van de initiatiefnemer. Nu na 
ter visielegging van het I npassingsplan het Participatieplan niet meer blijkt in te 
houden dan een tegemoetkoming, komt GS blijkens de Zienswijzennota blz 101 
niet verder dan deze (financieel) als voldoende te beschouwen vanuit de 
gedragscode NWEA. GS heeft verzuimd de participatie tevens te beoordelen op 
meer op echte deelname, zeggenschap en inspraak gerichte aspecten zoals o.a. 
verwoord in de Gedragscode NLVOW en door GSmeermalen verzekerd aan PS. 

GS heeft zich onbehoorlijk verlaten c.q. onbehoorlijk bestuurd door voor 
communicatie en participatie telkenmale door te verwijzen naar de 
initiatiefnemer, in plaats van deze zelf ter hand te houden in een publiek 
proces. 

Terwijl in de laatste planschadeanalyse van het SOAZ, zoals gevoegd bij het 
lnpassingsplan, het aantal geanalyseerde woningen is gegroeid van 23 naar 44, 
blijft het Participatieplan, zoals dat ten tijde van de ter visielegging van het 
lnpassingsplan e.a. op 17 januari 2017 aan (enkele?) omwonenden is 
toegezonden, uitgaan van het aanbieden van een tegemoetkoming aan 24 
adressen. Over de gebezigde afstandsstraren en of huidige participanten daarin 
zijn medebegrepen is geen onderbouwd uitsluitsel gegeven. Omwonenden zien 
alleen dat GS de (verschillende) aantallen voldoende acht zonder nadere 
onderbouwing. 

In dit verband wijst appellant op Rb. 's-Hertogenbosch 22 maart 2012, nr. 
AWB 11/288, 11/289, 11/290, 11/291, 11/292, 11/293 (Bladel) (UN: BW1771) 

Zelfs de gezamenlijke GGD geeft net als de Reactienota bij het VO 
lnpassingsplan aan dat 

"Geef omwonenden reële inspraakmogelijkheden (niet alleen 
instemming/afwijzing van een plan). 
Probeer ze te betrekken bij de planvorming en zo mogelijk de 
exploitotiefase. 

54 

http :/ /www. rivm. nI/Doe u menten _en _pub I icaties/Wete nschappel ijk/Ra pporten/2014/j a nu a ri/Wi ndtu rbi nes _in 
vloed_op_de_beleving_en_gezondheid_van_omwonenden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde_Upd 
ate_2013 
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7.15 

7.16 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Zorg dat het proces van planvorming en besluit ordelijk en open 
verloopt. Communiceer regelmatig en open met belanghebbenden." 

GS heeft verzaakt de mogelijke gezondheidsgevolgen van Windpark Bijvanck te 
beperken door een participatieplan over te laten aan een eenzijdige 
marktpartij. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te constateren dat de in de 
Samenwerkingsovereenkomst en aan PS toegezegde. communicatie veel te laat 
is ingezet, en zich vrijwel uitsluitend heeft beperkt tot eenzijdige informatie 
vanuit de initiatiefnemer en de provincie over de stand van zaken, zonder blijk 
te geven van inhoudelijk gehoor over de zienswijzen van omwonenden, 
bijvoorbeeld in een buurtraad of klankbordgroep. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te constateren dat de in de 
Samenwerkingsovereenkomst en aan PS toegezegde participatie veel te laat is 
ingezet, en doordat deze zich beperkt tot een financiële tegemoetkoming 
overigens zonder inhoudelijk gehoor aan de behoefte tot duidelijkheid over een 
schaderegeling, geen echte inspraak, (coöperatieve) deelname of zeggenschap 
heeft omvat, het draagvlak bij omwonenden (en daarmee de gemeente 
Zevenaar) niet heeft bevorderd zoals is toegezegd aan PS. 

Natuur 

Appellant heeft belang bij natuurwaarden in zijn omgeving zoals verwoord in 
zijn zienswijze ten aanzien van de voorgenomen ontheffing Nb-wet. 

Deze zienswijze wordt hier herhaald en ingelast zoals in verwijs aangegeven. 
Met name omdat zowel metingen als voorspellingen voor mitigerende 
bepalingen berusten op tekortschietende metingen en (nog niet te verifiëren) 
veronderstellingen, kan geen Ontheffing van de Nb-wet worden verleend, 
waarmee de doelmatigheid van lripassingsplan en Omgevingsvergunning 
ontvalt. Niet onderzocht is in hoeverre de habitat van vleermuizen (en andere 
vogels) verstoord wordt en verjaging optreedt o.m. vanuit laagfrequent geluid 
{10.2). 

De GNN-strook op lOm afstand van het windmolenpark (tip van wieken raakt 
bijna aan GNN) heeft tevens de kwalificatie (kernkwaliteit) stflte, zo 
opgenomen in Omgevingsvisie als kwaliteit van natuur. Het onderzoek bij het 
lnpassingsplan gaat hier niet op in. Ook al heeft GNN mogelijk geen 'externe 
werking', heeft GS de door haar beoogde bescherming van de kernkwaliteiten 
van het GNN verzaakt, waar er alternatieve locaties zijn op grotere 
invloedsafstand tot de GNN. 

55 Zienswijze Nb Tiemersma.pdf 
56 Vleermuizen en windenergie zoogdiervereniging 2007.pdf 
57 Kaart GNN langs windmolenpark.pdf 

Verwijs 

55,56 

57 
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8.4 

8.5 

8.6 

9 

9.1 

9.2 

Initiatiefnemer maakt duidelijk dat" Winkelman et al. {2008} adviseert een 
veiligheidsmarge van 200 meter (zie rapport Waardenburg). Volgens hen 
zouden windturbines op minimaal 200 m afstand van voor vleermuizen 
aantrekkelijke landschapselementen geplaatst moeten worden, om het aantal 
aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen te beperken". Bij de huidige 
planafstand van ca. 10 meter. tot de bomenlijnen staat daarmee op voorhand 
vast dat de locatie vanwege de ligging langs een lijn van hoge beplanting 
ondanks mitigerende maatregelen altijd meer dan nihil mortaliteit veroorzaakt 
aan met name de dwergvleermuis en de rosse vleermuis. 
Het doet er hier in tweede instantie niet toe of dit (aantoonbaar) minder 
significant zou kunnen heten. Want omdat tevens op voorhand vaststaat dat er 
alternatieve locaties voor een windmolenpark beschikbaar zijn en/of kunnen 
komen, en er met het huidig ontwerp dus geen dwingende redenen van groot 
openbaar belang is gediend, heeft opheffing van de oorzaak de eerste voorkeur 
kan geen ontheffing Nb-wet worden verleend en had het lnpassingsplan annex 
Omgevingsvergunning niet vastgesteld mogen worden. 

Indien ondanks vermijdbaarheid van de locatie (par. 3) aan deze specifieke 
locatie wordt gehecht dan is een Passende Beoordeling (passend waaraan ?) 
nodig en een plan-m.e.r., die onterecht ontbreekt bij het lnpassingsplan en 
Omgevingsvergunning. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat het lnpassingsplan en de 
Omgevingsvergunning niet vastgesteld hadden mogen worden omdat de 
significantie van mortaliteit van vleermuizen onvoldoende verzekerd is en 
secundair deze mortaliteit vermijdbaar is door andere locatiekeuze (gronden ex 
Elektriciteitswet). Ook omdat onvoldoende is weerlegd dat geen verjaging c.q. 
verstoring van de habitat optreedt door deze besluiten, dienen het 
lnpassingsplan en de Omgevingsvergunning te worden vernietigd. 

Veiligheid 

De behandeling van zienswijze van appellant op het lnpassingsplan en 
Omgevingsvergunning over externe veiligheid zijn dermate ontwijkend, dat 
appellant dit onderdeel separaat aan uw Afdeling voorlegt als ingelast en 
herhaald, met daarbij de beantwoording in de Zienswijzen nota. 

De in Zienswijzennota vermelde minimumafstand 160m is incorrect, dit moet 
190 tot 216m zijn, waarvan de verwarring komt vanuit de bandbreedte die 
initiatiefnemer zich wenst versus foutieve keuze van referentieturbines. 

In het door appellant ter hoorzitting overhandigde commentaar (11.1) komt 
verder als tegenwerping van appellant voor: " 
18E.39 Ten aanzien van gasleidingen wordt NIET ingegaan op de verlegging van 
besluiten naar de private onderneming Gas unie. Er wordt NIET vermeld dat het 

58 Pagina's van Zienswijzen Onbehoorlijk-Onredelijk.pdf 

verwijs 
bij 5.20 

Verwijs 

58 
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9.3 

9.4 

9.5 

genoemde rapport GEEN enkele berekening bevat, maar kennelijk alleen een 
tabelmiddeling en een kopie van een bladzijde formules uit het handboek. De 
werpafstanden in de tabel van het handboek worden gebruikt voor een eerste 
inschatting maar NIET wordt vermeld dat deze toegepast moeten worden 
indien de afmetingen, merk en type van de molen onbekend zijn. 
18E.39 Het toepassen van een bandbreedte gaat NIET gepaard met aantonen 
dat de twee referentiemolens de wordt-case omvatten. 
18E.39 Het is juist dat een risico kans maalgevolg is, dus als er drie leidingen bij 
elkaar liggen is dat 3x een kans. Dat de verste leiding verder weg ligt dan de in 
Omgevingsvergunning vereiste 160m is een opzoeken van de randen van 
veiligheid, voor de meest dichtbij gelegen leiding een overschrijding." 

De Wob-documenten rond de veiligheid laten zien dat door GS zeer weinig 
transparantie wordt toegelaten, en gesjoemeld wordt, tenminste ten aanzien 
van het achteraf doorGSdoen aanpassen van een reeds door de Gasunie 
ingediende zienswijze. Een dergelijk manoeuvreren op de grens van de 
veiligheidsnormen is kwalijk en vermijdbaar, waardoor geen sprake is van 
goede ruimtelijke ordening. Dit temeer daar de locatie in zo'n dicht net van 
gasleidingen vermijdbaar is vanuit de hierop onbehoorlijk vastgestelde 
(PianMER bij de) Windvisie. 

In de Omgevingsvergunning mag dan de Gasunie geen grotere rol zijn 
toegedacht dan adviseur ten aan zien van de veiligheid van de door 
initiatiefnemer uiteindelijk te kiezen type windturbines, dit advies strekt zich uit 
buiten invloedsfeer van belanghebbenden en buiten deze openbare procedure. 
Initiatiefnemer heeft uitdrukkelijk vanwege het veiligheidsaspect een 
bandbreedte verzocht hetgeen in de Omgevingsvergunning ten onrechte is 
gehonoreerd. Dit heeft geleid tot fouten, onverifieerbaarheid en/ofverwarring 
inzake overige milieu-effecten en betreffende onderzoeksrapporten zoals die 
betreffende ruimtelijke kwaliteit. De Omgevingsvergunning laat een zeer 
belangrijk aspect als externe veiligheid ten onrechte afhangen van een advies 
van een zekere private onderneming 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat ten aanzien van het aspect 
externe veiligheid onbehoorlijk risico's door GS worden aanvaard door op het 
scherpst van de normgevingen en zelfs daarover heen de veiligheid van en rond 
gasleidingen rondom het Windpark Bijvanck over te laten aan afstemming van 
afstanden en nu onbekende turbinetypen tussen twee private rechtspersonen. 

10 Hinder 

10.1 
De mens ontvangt net als van een stemvork laagfrequent geluid, via de lucht 
en/ of via laagfrequente trillingen in vaste massa zoals de bodem en de eigen 

59 WOB GASUNIE.pdf 
60 2013_03_0udM_tijdschrGeluid.pdf 
61 www.laagfrequentgeluid.nl 

59, 
verwijs 
bij 3.35 

Verwijs 

60, 
61 
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10.2 

10.3 

10.4 

woning. Dat dit een niet zomaar te meten of te verwaarlozen hinder levert is op 
diverse (wereld) plaatsen beschreven. Wel is duidelijk dat de gevolgen die 
langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid heeft op mensen, ernstig van 
aard kan zijn op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en 
maatschappelijk gebied. 

De gevolgen van laag frequent geluid worden in de bijlagen bij het 62 
lnpassingsplan afgedaan door een verwijzing naar een Kamerbrief van de 
Staatssecretaris en een (onvolledig) literatuuronderzoek van LBP Sight. Er zijn 
geen metingen van het beoogde turbinetype {enkelvoud, niet bandbreedte van 
onbepaalde typen) beschikbaar gesteld. Verder wordt gesteld dat er 
momenteel geen wettelijke norm bestaat voor laagfrequent geluid, alsof dit 
juist niet een extra reden is voor extra zorg. Het lnpassingsplan gaat uit van 
grotere windturbines met meer vermogen ten opzichte van de windturbines uit 
de literatuurstudie. De stelling uit het akoestisch onderzoek dat hinder door 
laagfrequent geluid wordt voorkomen kan, gelet op het bovenstaande, niet op 
grond van de Kamerbrief en het literatuuronderzoek van LBP Sight worden 
ingenomen. De Gezondheidsscan bij het lnpassingsplan zet op blz 9 zeker de 
voor laagfrequent geluid gevoelige situaties en personen zonder onderbouwing 
nog verder weg: "Het aandeellaagfrequent geluid is over het algemeen zo loag 
dat dit niet of nauwelijks bijdraagt aan de beleving van geluidhinder door 
windturbines. In de huidige geluidsnorm wordt het gehele geluidkarakter van 
windturbinegeluid meegenomen, ook laagfrequent geluid." Dit laatste is 
technisch niet mogelijk, net als het tegelijk met alleen hoorbaar geluid meten 
van laagfrequent geluid. 

Op 1 januari 2012 is in Denemarken een nieuwe geluidsnorm voor laagfrequent 
geluid van windturbines van kracht geworden, met als grenswaarde 20 dB. In 
een onderzoek voor kleinere molens van het Windpark Lanakerveld komen bij 
lager hoorbaar belaste woningen (tot 40 dB) inderdaad laagfrequente belasting 
voor van rondom 20 dB totaal over alle tertsbanden. De provincie had, gelet op 
het voorzorgbeginsel, nader onderzoek moet laten verrichten. Zonder nader 
onderzoek met het oog op bescherming van haar inwoners en de natuur (8.2} 
kon het lnpassingsplan niet worden vastgesteld. 

De omgevingsvergunning stelt na zienswijzen dat de vergunninghouder een 
'Lichtplan' moet opstellen om tegemoet te komen aan bezwaren en wensen 
van indieners van zienswijzen hierover. Op de inhoud daarvan hebben noch de 
provincie, noch de omwonenden nog enige wettelijke invloed. Dit had geregeld 
moeten worden in concrete vergunningsvoorwaarden of in voor omwonenden 
beïnvloedbare vorm {participatie). 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat het aspect laagfrequent geluid 
verwaarloosd is in het lnpassingsplan en de Omgevingsvergunning en dat deze 
daarom niet vastgesteld konden worden. 

62 Pagina's van Laagfrequent_geluid_ vanwege_het_ Windpark_Lanakerveld_ 076249008 _VA _13.02.2012.pdf 
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11 Zienswijzennota Verwijs 

11.1 Appellant heeft op de hoorzitting van 3 mei 2017 aan de griffier van de 63 

11.2 

11.3 

11.4 

commissie EEM een 'Commentaarnota' uitgereikt met ca. 272 tekortkomingen 
in de Zienswijzennota d.d. 4 april 2017. Het betreft ontwijkingen van gestelde 
zienswijzen, maar ook onjuisteen/of onvolledige informatie aan PS in de 
Zienswijzen nota. Appellant wil uw Afdeling niet belasten met beoordeling van 
elk geval van tekortkoming, maar verzoekt uw Afdeling wel kennis te nemen 
van de omvangrijke schaal van onbehoorlijke behandeling van zienswijzen en 
daarmee van onjuiste en onvolledige informatie aan PS die appellant hierbij 
aandraagt. PS heeft uit de hen beschikbare tijd aannemelijk geen (uitgebreide) 
kennis kunnen nemen van de zienswijzen zelf, en ook de Zienswijzennota 
omvat veel pagina's, zodat zij hebben moeten vertrouwen op de teneur van de 
Zienswijzennota. Deze is dermate subjectief dat het lnpassingsplan en de 
Omgevingsplan daarmee niet vastgesteld hadden mogen worden. 

Op een enkel punt in de Zienswijzennota gaat appellant wel specifiek in, als 
volgt. 

De Zienswijzennota gaat op blz 173 met onbehoorlijke standpunten in op de in 
zienswijze aangegeven ongerijmdheid dat de woningen van diegenen die 
grondpercelen ter beschikking hebben gesteld aan de initiatiefnemer, zoals 
Broekzijdestraat la, 2 en 4 te Angerlo, niet meegenomen zijn in de 
bescherming rond slagschaduw, geluid en veiligheid. Zij maken echter ook geen 
deel uit van de inrichting c.q. Bestemmingenkaart van het lnpassingsplan. De 
Bijlage D bij de Omgevingsvergunning noemt nr la als "behoort tot de sfeer van 
de inrichting". Als reden geeft de Zienswijzennota op dat "De woning van 
participant kan wel degelijk aangemerkt worden als woning behorende bij de 
inrichting van het windpark. Initiatiefnemer en participant hebben een 
verklaring van betrokkenheid opgesteld en ondertekend. Uit deze verklaring 
blijkt de toezichthoudende taak van de participant. Deze overeenkomst wordt 
I{Oidoende geacht." Nu de 'verklaring van betrokkenheid' samenhangt met een 
ruime opstalvergoeding wil dit niet zeggen dat de betrokken zzp'er danwel 
toekomstige kopers of huurders geen bescherming behoeven zoals elke 
Nederlandse woning buiten bestemde inrichtingen. Ook de privéwoning van de 
directeur van de initiatiefnemer zou dan aangemerkt worden als woning 
behorende bij de inrichting van het windpark. Volgens art. 3.14a lid 1 van het 
Activiteitenbesluit zijn alleen geluidgevoelige objecten op een industrieterrein 
van toetsing uitgezonderd. Deze opstelling van GS is in strijd met de goede 
ruimtelijke ordening. 

En overigens een van de redenen voor overige omwonenden om voorlopig 
geen participant in het zg. participatieplan te worden. 

De Zienswijzennota neemt op blz 162 alleen voor kennisname aan dat GS in 
december 2016 heeft aangegeven dat hij met de huidige kennis van 
zaken niet voor Bijvank zou hebben gekozen. Deze inzichten heeft de 
gedeputeerde ook met zoveel woorden meermalen in de pers gepubliceerd. 

63 Commentaar op Zienswijzennota Windpark Bijvanck.pdf 
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11.5 

11.6 

Het impliceert dat GS niet tevreden is met het lnpassingsplan, maar op een 
locatie elders dat wel had kunnen zijn. Dit betekent dat toch de goede 
ruimtelijke ordening in het geding is, ongeacht de redenen of aard voor die 
kennis van zaken. 

Appellant krijgt in de Zienswijzennota als antwoord op de beperking tot 20 jaar 
in het Handboek Risicozonering dat inderdaad "Het Handboek Risicozonering 
(p. 13} bepaalt dat windturbines die voldoen aan de hiervoor beschreven eisen, 
ontworpen zijn voor een levensduur van ten minste 20 jaar." De 
Zienswijzennota verbindt hier onterecht geen nadere vergunningsvoorwaarden 
aan en laat doordraaien, afbraak of tijdige vervanging aan de vrije keuze van de 
vergunninghouder, en dat zonder borgstelling. 

Appellant verzoekt uw Afdeling te oordelen dat het lnpassingsplan en de 
Omgevingsvergunning niet vastgesteld hadden mogen worden aangezien in de 
Zienswijzennota bij het Inpassingplan en Omgevingsvergunning op veel punten 
onvolledig en/of onjuist aan PS is voorgelegd ter besluitname. 

12 Omgevingsvergunning 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

De kwaliteit van de Bijlage D van de Omgevingsvergunning roept ondanks 
zienswijzen w.o. van appellant vragen op. Naast hetgeen in 5.23 en 5.26 is 
gesteld, ziet appellant onzorgvuldigheden en doelredeneringen als volgt. 

Op blz. 8 van de Bijlage wordt de beperkte milieutoets geheel vermengd met 
de m.e.r. beoordelingsplicht en vice versa. De beperkte milieutoets concludeert 
zonder blijk van inhoudelijke kwalitatieve verificatie de bij de 
vergunningsaanvraag overlegde documenten. 

Ook vanaf blz 8 van de Bijlage volgt de m.e.r. beoordeling schools een bepaald 
format voor de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling, waarbij eveneens geen 
enkele inhoudelijke of mogelijk kritische beoordeling blijkt. De Bijlage eindigt 
dan ook onterecht zonder enig nader voorschrift (blz 12), zodat slechts 
algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit en -regeling resteren. GS 
geeft hiermee o.m. geen blijk de omwonenden en de (landschappelijke) 
omgeving als een belang mee te willen nemen. 

Dat na zienswijzen door GS de slagschaduw op woningen tot nul is gereduceerd 
wordt door appellant verklaard uit een poging de planschade te beperken, 
mede omdat voor dit aspect in de Bijlage geen probleem wordt voorzien. 

Meer specifiek is de kwaliteit van de m.e.r.-beoordeling in de Bijlage zeldzaam 
onvoldoende en onzorgvuldig op de punten: 

Kenmerk van het project is dat het is gesitueerd in een stil agrarisch 
gebied, en bovendien in een waardevol open gebied 
De omvang wordt niet verband gebracht met de huidige (verticale) 
schaal van het gebied 

Verwijs 

Beroepschrift tegen vaststelling van lnpassingsplan en Omgevingsvergunning voor Windpark Bijvanck 
J.J. Tiemersma Pagina 45 van 48 



12.5 

12.6 

Als hulpbron had de schaarse stille en open ruimte moeten gelden 
Als bestaand grondgebruik wordt alleen de agrarische functie genoemd 
en de landschappelijke functie overgeslagen 
Bij opnamevermogen van het natuurlijke milieu worden milieu 
aspecten van en op waardevol open gebied niet benoemd 
GNN mag dan geen externe werking hebben, niet is onderbouwd of de 
Omgevingsvergunning de kernkwaliteiten va het GGN beïnvloedt (8.3) 
Er wordt geen beoordeling gegeven rond de FF-wet (nu Nb-wet) zodat 
niet duidelijk is welk standpunt GS inneemt ten opzichte van o.a. 
vleermuizen (par. 8) 
Ten aanzien van de ligging in waardevol open gebeid wordt verwezen 
naar 'het potentiele effect' waar te kortweg en zeer onvolledig wordt 
vermeld: "Gelet op het landschapsrapport (Bijlage 1 bij de toelichting 
op het inpassingsplan) is er zowel bij de maximale als bij de minimale 
afmetingen van het windpark sprake van een zorgvuldig ruimtelijk 
ontwerp", zie par. 5. 
Voor hinder is visuele hinder van industrieel draaiende wieken en 
luchtvaartverlichting onbenoemd en dit effect is onomkeerbaar tenzij 
de vergunning een einddatum zou hebben verkregen 
Onder het risico van ongevallen wordt onterecht een werpafstand van 
650 meter benoemd die ook al vele woningen zou kunnen treffen 
Misschien zullen 'veel' windturbinetypen die passen binnen de 
bandbreedte voorashoogte en rotordiameter niet 'reiken' tot de 
gasleiding. Niét het lnpassingsplan, maar deze Omgevingsvergunning 
moet borgen dat de gasleiding geen onaanvaardbare verhoging van 
risico ondervindt, en wel rechtsreeks vanuit de vergunningverlener en 
niet via een derde als de Gasunie 
Niet vastgelegd wordt welke "Mitigerende maatregelen kunnen worden 
getroffen om slachtoffers te voorkomen en te voldoen aan de Flora- en 
faunawet". 
De Nb-wet heeft niet alleen als eis de instandhouding van soorten, 
maar benemet überhaupt het doden van fauna of verstoren of 
verjagen van populaties (habitat), waarop niet wordt ingegaan 
Met 5.23 en 5.26 is juist geen sprake van een "zorgvuldig ruimtelijk 
ontwerp", en er wordt onterecht alleen verwezen naar 'Bijlage 1 bij de 
toelichting op het inpassingsplan'. 

De conclusie m.e.r.-beoordeling van Bijlage D blz 12 is dan ook ongegrond. 

In de BijlageDof elders in de Omgevingsvergunning wordt niet ingegaan op de 
aangevraagde bandbreedte van turbineformaten. Ook worden effectverschillen 
die hiermee samenhangen niet benoemd. Uit WOB-documenten blijkt 
ambtelijk sprake van een wijzigingsbevoegdheid in het lnpassingsplan van 13.2 
naar 14.9 MW. Ook op dit punt komt de Omgevingsvergunning tekort. 

Gezien de benedenmaatse kwaliteit van de Bijlage D van de 
Omgevingsvergunning maakt appellant zich ernstige zorgen nu uit WOB
documenten de opsteller daarvandeODRA blijkt te zijn, die als eigen slager 
tevens de handhaving moet gaan verzorgen. Appellant adviseert GS de 
vergunning in te trekken en professioneel en kennelijk noodzakelijk 
onafhankelijk te doen herschrijven. Hiervan voert appellant als beroepsaspect 
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12.7 

naar uw Afdeling op dat de Omgevingsvergunning doelredenerend en 
ondeskundig de documenten bij de aanvraag van initiatiefnemer volgt en 
tekort schiet in de openbare behartiging van de belangen van de omgeving en 
de omwonenden. 

Appellant verzoekt uw Afdeling de Omgevingsvergunning te beoordelen als 
onzorgvuldig en onjuist gemotiveerd, en deze daarom nietig te verklaren. 

13 SLOT Verwijs 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

Het is'bijzonder spijtig dat het invullen van de Windvisie niet heeft kunnen 64, 
plaatsvinden in oprechte co-creatie. In plaats daarvan moet GS zelfs informatie 65 
achterhouden om te vermijden dat "de positie van de provincie bij de Raad van 
State in het geding" komt. Het was allemaal te voorkomen geweest indien GS 
vanaf 2009 niet steeds een tunnelvisie had willen volhouden dat coute-que-
cout volgens haar sprake was een goede ruimtelijke inpasbaarheid van een 
onverklaarbaar geesteskind Windpark Bijvanck. 

Appellant heeft al of niet samen met andere omwonenden, al of niet benoemd 
als Hoordewindwaait.nl en/of Boze Bijvanck, tenminste nabij cruciale 
vergaderingen van PS of hun commissies, actief bijgedragen aan de democratie, 
door PS-leden te voorzien van al of niet uitgebreide visies op de voorliggende 
stukken, waaruit mogelijke ongerijmdheden zijn aangewezen. 

PS heeft op een aantal in dit beroepschrift aangedragen ongerijmdheden zelf 
kennelijk te weinig onderzoek gedaan, c.q. de voorliggende stukken te weinig 
doorgrond, en aanwijzingen naar die ongerijmdheden, zoals ook geformuleerd 
door het burgerechelon van de democratie, te weini~ aangegrepen. 

Mede gezien intransparantie van een aantal onbehoorlijke doelredeneringen o.a. 
van GS, is PS meermalen bezweken voor onbehoorlijke en onjuiste bewering 3.58 
van GS dat GS en PS wettelijk geen keuzes zou hebben. PS had bij juiste en 
volledige informatie van GS, zoals over goede ruimtelijke ordening, in 
redelijkheid niet tot vaststelling van het lnpassingsplan en vergunningverlening 
in de Omgevingswet kunnen komen. 

Diverse belangen zijn blijkens al het voorgaande niet, met onjuiste of 
ontbrekende informatie en/ of onevenwichtig afgewogen, dat PS niet in 
redelijkheid tot hun besluiten van 24 mei 2017 hebben kunnen komen. 

64 GS-bijeenkomst positie bij RvState - WOB 46.pdf 
65 

EEM_Nagekomen_reactie_van_Hoor_de_Wind_Waait_en_Boze_Bijvanck_na_hoorzitting_windpark_Bijvanck_( 
PS2017-28l}.pd 
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13.6 

13.7 

Gelet op het al bovenstaande verzoek ik uw Afdeling (delen van) de hier 
verwoorde beroepsgronden in stand te houden en het besluit tot vaststelling 
van het lnpassingsplan en de Omgevingsvergunning te vernietigen, subsidiair 
met beroepsgrond aangevochten gedeelten niet in stand te houden. 

Tevens verzoek ik u om PS te veroordelen in de kosten die ik in verband met de 
behandeling van het beroep bij derden heb gemaakt en nog moet maken. 

Hoogachtend, 
J.J. Tiemersma 
Broekzijdestraat M 
6986 CK ANGERLO / 
0653-146014 

Bijlage: 65 documenten zoals genummerd onder kolom 'verwijs', volgens bijgaande lijst 
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beste 

natuurlijk is het zo dat wè/ik in deze zaken ons terdege realiseren dat er mensen nadeel 
ondervinden van onze beslissing. dat is ook jammer, en dat spijt ons ook. Maar zoals ik ik 
mijn vorige mail schreef; we moeten nu deze beslissing nemen vanwege het feit dat het zo ver 
gekomen is als het nu is. 

Ik dank jou voor je sportiviteit dat je aangeeft dat je ook onze moeilijkheid in de beslissing 
snapt. Soms is politiek leuk, en kun je wat bereiken, soms moet je beslissen over een groter 
belang dan het individuele belang, en dat is nooit fijn. 

hartelijke groet, 

Op 25 juni 2016 21 :08 schreef 
Heel fijn dat je de moeite hebt genomen om te lezen en te antwoorden ! 
Je hebt er meer over nagedacht dan vermoed. 
Blij dat je een argumentatie hebt en niet zomaar wat stemt. 

Misschien moeten we het nog wel eens hebben over draagvlak waarover in tegenstelling zoals je 
misschien schrijft, juist heel weinig is gesproken en gepresteerd. De locatie is dan ook geen keuze van 
lokalen of van de provincie, maar zomaar aangedragen door 1 boer Ter Huirne. 

Nogmaals dank voor reactie, 

Beste 

Ik heb je uitgebreide mail een paar kee~ zeer serieus nemen, maar ik ben 
bang dat ik een andere uitleg geef aan.._...._ dan dat jij doet. 

Alle zaken die je over aanhaalt betekenen 
voor mij en voor de fractie dat we nu echt werk moeten gaan maken van de energietransitie. 
Zo staat dat ook letterlijk in ons coalitieakkoord. 

Dat betekent dat we niet langer" de kool en de geit kunnen sparen". Natuurlijk doen we dat 
op een zorgvuldige en weloverwogen manier, maar we nemen wel beslissingen. Over het 
windpark Byvanck is al heel veel gesproken om draagvlak te krijgen. Hellias heeft dat alles 



niets opgeleverd, ook niet vanuit de omwonenden en de mensen in de directe omgeving die 
belangen hebben. 

Een eindeloze procedure zou veel g~n energie kosten en tenslotte alleen maar veel 
frustratie opleveren. Dat is niet wat--wil. Soms moetje als bestuurder voor je zaak 
staan. In dit geval is de zaak dat er snel duidelijkheid moet komen. Ik ben ervan overtuigd dat 
het coordinatiebesluit daartoe de beste weg is. 

Ik begrijp heel goed jouw belangen en overwegingen, en ik vind het erg jammer dat die niet in 
een veel vroeger stadium, in de lokale overwegingen zijn meegenomen: 

Vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

2016 om 22:40 heeft 

Geacht 
wordt opgeroepen "Zet u gezamenlijk in voor de 

energietransitie I", gevoel ik toch de neiging "mijn" Statenleden te benaderen. Want de oproep wordt 
gel<or:toela aan "'De wereld mooier achterlaten dan dat we haar I-

op energietransitie. is van oudsher de 
partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van 
verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal de sleutel." 
Met de bijbehorende link kom ik op het Dossier Energietransitie van Daar 
vinden we een duidelijk pamflet van en 3 pijlers voor Energietransitie: 
1. Vergaren van Draagvlak, 
2. Zo dicht mogelijk bij de inwoners en 
3. Leveren van Maatwerk. 

Tot zover in lijn met in de voorgaande Statenperiode. Geen spelbreker in 
aanvangen lnpassingsplan Windmolenpark Bijvanck, onder de door hem gevraagde toezegging van 
GS dat er (meermalen) over het lnpassingsplan door PS geoordeeld zal worden of dit 'goede RO' kan 
zijn. Opname van het plan in de Windvisie, onder de door gevraagde aantekening "in 
onderzoek" en "als status aparte". Geen doorzetten van verbod van PS op plannen zonder draagvlak, 
onder toezegging van GS aan PS dat draagvlak bij 'haar' in goede handen zou zijn. 
weet hier ook nog van. 

Nu - in GS de energietransitie in portefeuille heeft wordt het om geen 
spelbreker te zijn. Rond het windmolenplan wonen voor een groot deel die een goed 
vertrouwen hebben gekregen in een gedeputeerde die zelf op onderzoek en gesprek is uitgegaan. 
Met een eerste Inloopavond van de Provincie pas deze maand, bleken echter een vertrouwensbreuk 
en 3 onbegrijpelijke onjuistheden: 

GS meldt aan omwonenden dat hun ideeën er niet toe doen, want Draagvlak zou door Den Haag 
niet gelden in de 'goede RO' (groep Wullink: dat bleek een ambtenaar van Kamp te zijn die 
"onwaarschijnlijk" achtte, RvState: draagvlak is graadmeter voor goede RO) 



GS meldt in een Statenbrief over coördinatie dat de omwonenden nu snel duidelijkheid zouden 
wensen door hun rechtsgang te verminderen en even en-bloc ook al over vergunningen te beslissen 
(of bedoelt GS dat de bewoners nu eens verteld moet worden wie de baas is) 

GS meldt in die Statenbrief tweemaal dat PS volgens de CHW het lnpassingsplan windmolenpark 
Bijvanck MOET vaststellen (Zie Toelichting wetgeving en jurisprudentie) 
Dat dit niet juist is zal te wijten zijn aan ambtelijke haast om gevolg te geven aan de 
Samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemer, waarin de toenmalige GS beloofde niet alleen 
het planbesluit, maar ook de bedrijfsmatige exploitatie van harte te zullen ondersteunen. Met 
overigens zeer duidelijk en meermalen de ontbindende voorwaarde dat PS zou instemmen (op door 
haar vrij te kiezen 'gronden', zie B-lijst Windvisie). 

Daar staat u nu voor. Gaat u aandachtig en apart eerst de 'goede RO' afwegen ? Gaat u daarvoor 
lezen over de nog te verkrijgen ontheffing doden rosse vleermuizen, nog te verkrijgen maatwerk 
ontheffing veiligheid gasleidingen, de ondermaatse planschade raming, de niet onderbouwde 
aantasting van uw(!) waardevol open landschap? Allemaal zaken waar de lokale omwonenden 
aandacht voor vragen. Je kan nog wat leren van gebrek aan draagvlak. 

Nog even de-: "De meerwaarde vanuit is om vanuit de 
samenleving zelf- via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats 
van bovenaf aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag 
mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden". Geen spelbreker 
hiermee, dus anders, beter en sneller. 

Wij zijn af bezig met 10 + 4 ha zonneweide i.s.m. Landgoed Bingerden, Enie.nl en de EVHB.nl. 
binnenkort op ziedezonschijnt.nl. 
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Donald Suck en de luie 
politici in de Bijvanck 

Maar hoe zit. 
het. dan met de 

Waar hééPt 
hiJ het toch 

over-:?1- Geen 
f'lauw 

idee! Ze 
zeuren altijd 

Ik zal pas rusten 
als de Provincie eerst zelf 
een goede plaats uitzoekt. ·, 

Wat een kloof 
tussen burgers en 
de politieke elite ! 

I 

Een attractie voor het volk'? Nee, Wind-

Spelbreker! 
Op deze plaats kan het niet. 

Neem een B-locatie uit het MER 
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definitief. ledereen heeft het 
wel over een bedrag van 6o 
miljóen euro dat de provincie 
moet inleveren, maar vast 
ligt dat nog niet. En waar 
maken wij ons druk over? In 

zij van het Rijk opgelegd 
krijgen, anderzijds wellicht 
een kleinere of helemaal 
geen bijdragen meer van de 
provincie voorprojecten. Dat 
treft de inwoners ook in hun 

'De werkloosheid gaat met 
sprongen omhoog. Veel men
sen komen steeds dieper in 
de financiële problemen. Dat 
houdt mij bezig. En tegelijker
tijd de vraag wat wij er aan 
kunnen doen. De oplossing.is 
volgens mij heel simpel. Niet 
bezuinigen. Dat heeft alleen 
maar negatieve effecten. 

onze begroting voor 2010-2011 portemonnee. 
hebben we een buffer van 

Onal Sözen (GroenLinks) 

Als provincie moeten we blij- -
ven doorgaan waar we mee 
bezig zijn. Dat wil zeggen de 
economie blijven aanjagen 

tussen de 100 en 125 miljoen 
euro! Daarmee kunnen we 
zo'n bedrag makkelijk opvan
gen. 

Vertrouwen 
In mijn ogen zijn we bezig pa- wordt nu zomaar uitgesteld 
niek te zaaien. En dat terwijl terwijl het geld daarvoor al 
economie juist op vertrouwen gereserveerd is. Zoiets heeft 
draait. Daarop moeten we ontzettend veel invloed op 

Gemeenten in de knel juist blijven inzetten. Laten de bouwnijverheid. Een heel 
Wanneer wij gaan bezuinigen zien dat onze inwoners op ons slecht voorbeeld van ons 

en stimuleren. Dus absoluut 
niet bezuinigen. Dan geven 
we een heel verkeerd signaal 
af. Bovendien is er nog niets 

krijgen de gemeenten het nog kunnen vertrouwen. provinciaal bestuur'. 
moeilijker. Zij worden dan 
van twee kanten benadeeld. 
Enerzijds de korting die ook 

Neem bijvoorbeeld de voor-
genomen nieuwbouw van de Reageren? 
provinciale gebouwen. Dat u.sozen@ps.gelderland.nl 

'GS moeten instemmen met windmolen plan' 

Gedeputeerde Staten waarschuwen 
Provinciale Staten vooreventuele 
juridische risico's als ze besluiten nee te 
zeggen tegen plannen voor het plaatsen 
van windmolens in Zevenaar. Gedepu
teerde Staten hebben geen inhoudelijke 
argumenten om nee te zeggen tegen 
het verzoek van een ondernemer om 
een inpassingsplan voor De Bijvanck bij 
Zevenaar, aldus Gedeputeerde Verdaas. 

De meerderheid van de Staten streeft 
naar vrijwillige samenwerking van 
Zevenaar als het gaat om het plaatsen 
van windmolens. Ze willen niet tegen 
de wens van de gemeente instemmen 
met een inpassingsplan dat dat wel 
mogelijk maakt. 

Ambitie 
In de Statenvergadering op 27 januari 
2010 wees Verdaas de Staten erop dat GS 
geen inhoudelijke argumenten hebben 
om het inpassingsplan afte wijzen. 
Het verzoek van een ondernemer om 
windmolens te plaatsen in Zevenaar 
past namelijk in het beleid en onder
steunt eerder gemaakte keuzes van 
de Provinciale Staten. Bovendien, het 
initiatiefhelpt de provincie Gelderland 
om de doelstellingen die de provincie 

5 Gld.nieuws 03 

Gld nieuws 03.indd 1 

Het plaatsen van windmolens helpt Geidertand de windenergiedoelstelîlngen te behalen 

met het Rijk overeen is gekomen over 
het aantal megawatt windenergie te 
behalen 

Risico 
Gedeputeerde Verdaas wijst erop dat 
Provinciale Staten het plan alsnog kun
nen afwijzen, dat is hun democratisch 
recht. Maar, dit brengt risico's met zich 
mee, de ondernemer heeft dan grond 
om naar de rechter te stappen. 

Vervolg 
De kwestie komt aan de orde in een 
volgende vergadering van de commis
sie Ruimtelijke Ordening, Wonen en 
Milieu. 

Meer informatie 

jeroen Sopers. T(026) 359 76 go 
j.sopers@prv.gelderland.nl 
www.gelderland.ni/ro 
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GS: toch plan voor windmolens 
ARNHEM - Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen de gemeente Zevenaar toch 

dwingen vijf windmolens bij De Bijvanck te accepteren. 

Redactie 27-01-10, 21:35 Laatste update: 26-03-17, 01:49 

Ze gaan daarvoor een inpassingsplan maken, waarmee ze de bevoegdheden van de gemeente 

overnemen. 

Dat kondigde gedeputeerde Co Verdaas woensdagavond aan tegenover Provinciale Staten, die 

overrompeld werden door het nieuws. Een meerderheid in de Staten had drie weken geleden nog 

gesteld dat ze Zevenaar de windmolens niet door de strot wilde duwen. 

Maar Verdaas zei dat er geen andere weg is. Volgens hem moet een provincie meewerken aan 

een verzoek om windmolens te plaatsen. Alleen als er goede inhoudelijke argumenten zijn om ze 

tegen te houden, kan daarvan worden afgeweken. Die argumenten zijn er volgens Verdaas niet. 

http://www.gelderlander.nl/liemers/gs-toch-plan-voor-windmolens-ac1 ad357/ 1/3 
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Integendeel: de plannen van Raedthuys BV voor vijf molens passen in het provinciaal beleid. Een 

weigering zou een groot risico op een succesvolle schadeclaim met zich meebrengen. De Staten 

reageren pas later op de verrassende wending. 
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STATENNOTITIE 

Aan de leden van Provinciale Staten 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Windenergie in Gelderland 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Beknopte samenvatting Statennotitie: 

In juni 2009 h.ebben wij toegezegd uw Staten voor het eind van het jaar te informeren over de 
ontwikkelingen op het gebied van windenergie in Gelderland. In deze notitie stellen wij u hiervan 
op de hoogte. 

Wij werken nu via twee sporen aan onze taakstelling op het gebied van windenergie. Het eerste 
spoor betreft de zogenaamde "pijplijnprojecten". Zoals in juni is afgesproken met uw Staten, 
begeleiden wij intensief de (gemeentelijke) bestemmingsplannen die hiervoor worden opgesteld. 
Eind 2010 zal er 1 04 MW in vastgestelde bestemmingsplannen zijn geregeld. Hiermee wordt 
voldaan aan de BLOW-afspraken met het rijk, IPO en VNG (100 MW windenergie eind 2010). 
Voor het tweede spoor, de doelstelling van 140 MW voor 2015, hebben wij de zoekzones voor 
windenergie uit de Provinciale Structuurvisie gescreend op de ruimtelijke claims in of in de 
nabijheid van een zoekzone. Het blijkt dat er voldoende bruikbare zoekzones voorhanden zijn. 

Op dit moment zijn er drie verzoeken van private initiatiefnemers in behandeling om provinciale 
inpassingsplannen voor windenergieprojecten vast te stellen. Twee verzoeken in de gemeente 
Branekhorst beoordelen wij vooralsnog negatief. Nader onderzoek in het kader van Natura 2000 
is hiervoor noodzakelijk. 
Een derde verzoek voor een (provinciaal) inpassingsplan in de gemeenten 
Zevenaar/Montferland levert naar verwachting geen grote ruimtelijke knelpunten op. Hoewel de 
gemeenten tegen de ontwikkeling zijn, willen wij medewerking verlenen aan dit verzoek. 
Verder zijn er nog twee gemeentelijke initiatieven voor windparken actueel: één in de gemeente 
Neerijnen en één in de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre. Ook deze zijn positief beoordeeld 
iri het tweede spoor. Wij willen met deze gemeenten een intentieovereenkomst sluiten om te 
garanderen dat de betreffende bestemmingsplannen tijdig en adequaat worden vastgesteld. 

Met de realisering van de zogenaamde pijplijnprojecten, de twee gemeentelijke initiatieven en 
het private initiatief voor Zevenaar/Montferland wordt de provinciale doelstelling, van 140 MW in 
2015, gehaald. 

Op 1 januari 2010 treedt naar verwachting de Crisis- en herstelwet in werking. Deze wet verplicht 
provincies om in principe gehoor te geven aan verzoeken om inpassingsplannen voor 
windenergie tussen 10 en 100 MW en om de provinciale coördinatieregeling 
(vergunningverlening) toe te passen. Als voor alle zoekzones voor windenergie in Gelderland 
aanvragen zouden worden ingediend, leidt dit tot een enorme verrommeling van het Gelderse 
landschap. Om deze verrommeling tegen te gaan en een extra ambitie uit te spreken voor de 
Gelderse duurzame energievoorziening, willen wij een nieuwe structuurvisie voor windenergie 
ontwikkelen. Daarbij leggen wij tevens de relatie met de andere vormen van duurzame energie in 
Gelderland en de Lange Termijn Visie voor windenergie op land van het Rijk. Tijdens de 
visievorming kan de Minister van Economische Zaken gevraagd worden om (tijdelijk) "ontheffing" 

Inlichtingen bij mw. F.E.M. Valk, tel. (026} 359 97 53 
a-mailadres: post@gelderland.nl 
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te verlenen van de principeplicht om inpassingsplannen te maken voor ieder (willekeurig) 
verzoek dat wordt ingediend. 

----------

Aan de leden van Provinciale Staten 

In juni 2009 is er aan uw Staten een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van 
windenergie in · onze provincie (PS2009-228). Er zijn toen twee sporen voorgesteld. In de eerste 
plaats dat tot 2011 een intensievere provinciale bemoeienis nodig is om 100 MW aan 
windenergie in (gemeentelijke} bestemmingsplannen te hebben vastgelegd. In de tweede plaats 
dat de provincie zelf haar verantwoordelijkheid moet nemen om de laatste 40 MW planologisch 
te regelen door provinciale inpassingsplannen, zodat in 2015 de provinciale doelstelling van 140 
MW gehaald wordt. 

U ging akkoord met een intensievere bemoeienis op het gebied van de bestemmingsplannen 
(eerste spoor). Bij het tweede spoor, het zelf planologisch regelen door inpassingsplannen te 
maken, heeft u kanttekeningen geplaatst. U heeft ons geadviseerd om eerst aan de gemeenten 
te vragen of zij bereid zijn om zelf bestemmingsplannen te maken. Bij geen of onvoldoende 
bereidheid van de gemeenten, zou volgens uw Staten het opstellen van een provinciaal 
inpassingsplan overwogen moeten worden. 

In de onderliggende notitie willen wij u informeren over de ontwikkelingen op het gebied van 
windenergie sinds juni jl. We constateren dat de provinciale doelstelling van 140 MW aan 
windenergie in ruimtelijke plannen ruim voor 2015 wordt gehaald. Hiermee wordt een grote 
bijdrage geleverd aan de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen. Verder informeren wij u in 
deze notitie over onze aanpak van de drie aan uw Staten gerichte verzoeken van private 
initiatiefnemers van 24 oktober 2008, 25 november 2008 en 5 mei 2009 om inpassingsplannen 
vast te stellen. Tot slot gaan we in op de gevolgen die de inwerkingtreding van de Crisis- en 
herstelwet heeft op de verrommeling van het Gelderse landschap 

Doelstelling 1 OOMW- provinciale planbegeleiding -
Veel windmolenprojecten hebben een lange doorlooptijd. In de provincie Gelderland zijn er 
projecten die soms al tien jaar geleden gestart zijn. De lange doorlooptijd wordt veroorzaakt door 
onder meer veranderende wet- en regelgeving, inconsistentie van het rijksbeleid (geen langjarige 
zekerheid, verandering van subsidiestromen) en barrières in verband met radarverstoring, 
vliegveiligheid, externe veiligheid en geluid. Vooral op het gebied van de natuur is er de 
afgelopen tien jaar nogal wat veranderd en aangescherpt in dewet- en regelgeving. 
Omdat wij er zeker van willen zijn dat de provinciale doelstelling van 100 MW eind 2010 wordt 
gehaald, hebben wij met uw Staten afgesproken om de ruimtelijke plannen, die nodig zijn om dit 
doel te kunnen bereiken, nadrukkelijker te gaan volgen. Hiervoor was het noodzakelijk dat wij 
onderzoek verrichten naar de stand van zaken van de planologische procedures bij de 
gemeenten. 

Alle gemeentelijke plannen zijn al in procedure. In het onderzoek hebben wij gekeken naar 
mogelijke belemmeringen, die een probleem kunnen gaan vormen in dé rechtsgang naar de 
Raad van State. Op basis van ons onderzoek adviseren wij de gemeenten hoe de 
belemmeringen weg te nemen. 
Ons initiatief is bij alle betrokken gemeenten positief ontvangen en er is volledig aan 
meegewerkt. Op dit moment worden of zijn onze adviezen verwerkt. Tot de vaststelling zullen wij 
het proces nadrukkelijk blijven volgen. Het is vrijwel zeker dat eind 2010 104 MW aan 
windenergie is opgenomen in vastgestelde ruimtelijke plannen. 
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Wij hebben echter geen invloed op het onherroepelijk worden van deze plannen omdat er na de 
vaststelling ervan nog beroep- en bezwarenprocedures mogelijk zijn. In dat traject kunnen wij 
slechts betrokkenen met raad en daad terzijde staan. 

Doelstelling 140 MW- provinciale regie-

In de Provinciale structuurvisie zijn op de' Beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling' zoekzones voor 
windenergie aangeduid. Zoals in juni met uw Staten is afgesproken, hebben wij de afgelopen 
maanden de zoekzones gescreend op ruimtelijke claims in of nabij deze zoekzones (zoals 
radarverstoring, natura-2000, EHS) om de kansrijkheid te bepalen. Daarbij zijn ook, conform 
afspraak, de drie verzoeken van private initiatiefnemers voor inpassingsplannen betrokken. 
Daarnaast zijn ook twee recente initiatieven voor windparken, die door de gemeente Neerijnen 
en de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre hebben opgepakt binnen zoekzones, nadrukkelijk 
bekeken. 

Uit de screening blijkt dat er voldoende 'goede' zoekzones zijn om op korte termijn de Gelderse 
doelstelling te halen. Binnen of nabij deze zoekzones zijn geen ruimtelijke belemmeringen te 
verwachten die de ontwikkeling van een windpark sterk frustreren of onmogelijk maken. 

Hiema gaan we nader in op de vijf concrete initiatieven. Eerst komen de drie, hiervoor 
genoemde, private verzoeken voor inpassingsplannen aan de orde. Daarna worden de 
initiatieven in de gemeente Neerijnen en de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre behandeld. 

Drie verzoeken voor inpasslngsplannen 
Op dit moment zijn er drie verzoeken in behandeling om provinciale inpassingsplannen voor 
windenergieprojecten vast te stellen. Uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) volgt dat de afwijzing 
van een aanvraag om een inpassingsplan vast te stellen door Provinciale Staten, in beginsel 
binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag moet plaatsvinden. Na het verstrijken van deze 
periode kan een aanvrager beroep instellen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een 
beslissing. Het is daarom van groot belang om zo spoedig mogelijk richting de indieners van de 
verzoeken te reageren en aan te geven hoe met de verzoeken zal worden omgegaan. 

Verzoek Raedthuys Windenergie B.V. in gemeenten Zevenaar/Montferland 
Het eerste verzoek is afkomstig van Raedthuys Windenergie B.V. Het heeft betrekking op vijf 
windturbines. Initiatiefnemer wil "Windpark Bijvanck" in een zoekzone voor windenergie 
realiseren langs de Didamse Wetering in de gemeente Zevenaar. Een deel van het windpark kan 
eveneens aan de overzijde van de Didamse Wetering in de gemeente Mentterland worden 
gesitueerd. Oe beide gemeenten hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het verzoek 
van de ontwikkelaar. Daarom heeft de ontwikkelaar uw Staten verzocht om een inpassingsplan 
vast te stellen. 

Omdat op deze locatie op grond van de uitgevoerde screening geen grote ruimtelijke knelpunten 
te verwachten zijn en de locatie past binnen de provinciale Structuurvisie, zullen wij 
planologische medewerking verlenen aan het verzoek door het opstellen van een provinciaal 
inpassingsplan. Het inpassingsplan kent een uitgebreide wettelijke procedure, vastgelegd in de 
Wet ruimtelijke ordening. Uw Staten worden daarbij op verschillende momenten betrokken. In de 
statennotitie van 4 november 2008 (PS2008-834) zijn uw Staten gel'nformeerd over de 
procedure voor inpassingsplannen. Te zijner tijd zal het inpassingsplan op grond van de wettelijk 
voorgeschreven (Wro-)procedure ter vaststelling aan Uw Staten worden voorgelegd. 
Overeenkomstig de afspraken die we in juni met uw Staten hebben gemaakt, hebben wij begin 
november bestuurlijk overleg gehad met de gemeenten Mantterland en Zevenaar. 
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Verzoeken KDE Energy B.V. en Pelgrom Rentmeesters in gemeente Branekhorst 
De twee andere verzoeken hebben betrekking op de gemeente Bronckhorst. Verzoekers hebben 
zich tot u gewend nadat de gemeenteraad van Branekhorst op 31 januari 2008 tegen de 
ontwikkeling van windenergieprojecten binnen de gemeente heeft gestemd. 
Pelgrum Rentmeesters verzoekt uw Staten namens 'initiatiefgroep windenergie Rha' om een 
inpassingsplan vast te stellen voor het realiseren van vier windturbines. Het gaat hierbij om de 
zoekzone die in de Provinciale Structuurvisie is gelegen aan de oostkant van Rha en ten 
zuidwesten van Steenderen. 

KOE Energy B.V. vraagt uw Staten om middels een inpassingsplan of door het geven van een 
aanwijzing medewerking te verlenen aan de realisatie van een windpark op de locatie 
"Bakerwaard". Het verzoek heeft betrekking op een aantal zoekzones direct ten westen van de 
kern Baak. Initiatiefnemer wil daar acht windturbines realiseren. 

Beide verzoeken zijn gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden (Uiterwaarden IJssel). 
Uit een ambtelijke toets van de afdeling vergunningverlening blijkt dat voor beide verzoeken een 
passende beoordeling op basis van de Natuurbeschermingswet moet worden uitgevoerd. De 
beide projecten kunnen alleen doorgang vinden als uit de passende beoordeling de zekerheid is 
verkregen dat de natuurlijke instandhoudingdoelen niet zullen worden aangetast door het project. 
De afdeling vergunningverlening verwacht vooralsnog dat er negatieve effecten zijn op het 
dichtbij gelegen natura~2000 gebied. Het ziet er dan ook naar uit dat we om deze reden geen 
medewerking zullen kunnen verlenen aan deze verzoeken. 

Wij zullen de beide verzoekers dan ook berichten dat er vooralsnog geen medewerking aan hun 
verzoek kan worden verleend. Wij bieden de verzoekers de mogelijkheid om een passende 
beoordeling uit te voeren. Pas dan kan de definitieve haalbaarheid van de beide initiatieven uit 
het oogpunt van de natuurwetgeving met zekerheid worden vastgesteld. 

Initiatieven Neerijnen en Berkelland..Oost-Gelre . 
De gemeenten Neerijnen, Tiel en Geldermalsen hebben gezamenlijk afgesproken hun bijdrage 
aan de provinciale winddoelen te realiseren op het Molenveld (oksel A2-A15) in de gemeente 
Neerijnen. Bij de ontwikkeling van deze locatie zijn ook twee geYnteresseerde marktpartijen 
betrokken die al overeenkomsten hebben gesloten met de grondeigenaren. De Raad van 
gemeente Neerijnen heeft dit voorjaar uitgesproken het bestemmingsplan te willen wijzigen en 
een windpark mogelijk te maken. Het gaat hierbij om ca. 18 MW. 

Verder hebben de Raden van de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre dit voorjaar uitgesproken 
dat zij een windpark mogelijk gaan maken op het bedrijventerrein De Laarberg bij Groenlo. 
Hierbij gaat het om ca. 5 windturbines met een geschatte opbrengst van 10 MW. 
Wij willen intentieovereenkomsten tussen de betrokken gemeenten en de provincie sluiten om te 
garanderen dat voor deze windparken tijdig en op zorgvuldige wijze bestemmingsplannen 
worden vastgesteld. Op deze manier is het behalen van de provinciale doelstelling voor 
windenergie gewaarborgd. Overigens is het niet uit te sluiten dat voor deze windparken 
provinciale inpassingsplannen gemaakt (moeten) worden in verband met de geplande 
inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet op 1 januari 2010. Voor een nader verklaring 
verwijzen wij u naar pagina 5 van deze notitie. 

Conclusie 
Onderstaande tabellaat zien dat de huidige lopende bestemmingsplannen (pijplijnplannen) bij de 
gemeenten, gezamenlijk met de initiatieven van de gemeente Neerijnen en de gemeenten 
Berkelland en Oost-Gelre en het private initiatief in de gemeente Zevenaar en Man-tterland 
zorgen voor een totaal van 148 MW. Als de planvorming voor de initiatieven in 2010 wordt 
gestart, zijn de plannen in 2012 met zekerheid vastgesteld en ruim voor 2015 onherroepelijk. 
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Wij constateren dus dat de provinciale doelstelling van 140 MW ruim voor 2015 gehaald wordt, 
indien medewerking verleend wordt aan het verzoek voor het inpassingsplan voor de locatie 'de 
Bijvanck' in de gemeenten Zevenaar en Montferland. Dan wordt ook voldaan aan de bijdrage die 

• landelijk van ons gevraagd wordt en is bekrachtigd in het klimaatakkoord van februari 2009 
tussen VNG, IPO en het Rijk. 

Plannen met deadline 2011 -doel 100 MW 
Huidige status Gemeente Aantal Megawatts 
gerealiseerd Culemborg 6 

Aalten 16 
Neder Betuwe 8 
Zutphen 6 

vastgesteld plan Oldebroek 8 
Duiven 8 
Buren 8 

in planvorming A peldoom 10 
Ede 6 
Montferland-Oude-IJsselstreek 10 
Nijmegen-Overbetuwe 18 

TOTAAL2011 104MWin 
vastgestelde plannen 
vooreind 2010 

Plannen met deadline 2015- doel140 MW 
in voorbereiding door Neerijnen 18 
gemeente Berkelland-Oost-Gel re 10 
aanvraag voor Zevenaar -(Montferland) 16 
inp_assingsplan 

TOTAAL2015 148 MWin 
vastgestelde plannen 
voor eind 2015 

De Crisis- en herstelwet en de verrommeling van het landschap 
Op 15 september 2009 heeft het kabinet de Crisis- en herstelwet aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2010. Eén van de maatregelen die 
in de Crisis- en herstelwet wordt voorgesteld, heeft betrekking op windenergie. De regering heeft 
geconstateerd dat het voor het gewenste tempo om de rijksdeelstelling voor duurzame energie 
te halen, van groot belang is dat de provincies de regie nemen in het aanleggen van 
windmolen parken. 

De Crisis- en herstelwet zal in de praktijk verregaande consequenties hebben. Voor de 
planologische regeling van windenergieprojecten tussen de 10 en 100 MW zijn, na de 
inwerkingtreding van de wet, de provincies met uitsluiting van de gemeenten bevoegd. 
Provincies moeten in principe verzoeken om medewerking aan het realiseren van 
windenergieprojecten honoreren door het opstellen van inpassingsplannen en verder moet de 
provinciale coördinatieregeling (vergunningverlening) word~n toegepast. Dit laatste betekent dat 
ons college bijvoorbeeld ten aanzien van sloop- en bouwvergunningen in de plaats treedt van 
burgemeester en wethouders. 

Wij onderschrijven deze nieuwe rolverdeling en willen hier voortvarend mee aan de slag. 
Niettemin kan de regeling voor windenergie uit de Crisis- en herstelwet in combinatie met het 
huidige provinciale beleid voor windenergie tot zeer ongewenste gevolgen leiden. Vanaf 1 
januari 201 0 kan in principe voor alle zoekzones een verzoek oni een inpassingsplan worden 
verwacht. Als er dan geen zwaarwegende ruimtelijke belemmeringen zijn, moeten wij op basis 
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van de Crisis- en herstelwet in principe een inpassingsplan maken. Wanneer alle Gelderse 
zoekzones echter ingevuld zouden worden met windturbines, verrommelt Geldertand enorm. De 
zoekzones in de Provinciale Structuurvisie zijn niet bedoeld om allemaal vol te bouwen. Ingrijpen 
om verrommeling te voorkomen is dus noodzakelijk! 

We willen daarom een nieuwe visie voor windenergie maken. Enerzijds kan zo verrommeling 
worden voorkomen door een kwalitatieve herbezinning op de locaties voor windenergie. 
Anderzijds kunnen we voortvarend doorgaan met de Gelderse lange termijn doelstelling voor 
duurzame energie en daarbij het verschil blijven maken. Uw Staten streven immers naar, zoals 
opgenomen in het klimaatprogramma, een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050. Hiervan 
moet 15 procent in 2020 en 40 procent in 2050 binnen Gelerland worden opgewekt. Hiervoor zijn 
álle duurzame energiebronnen nodig. Met windenergie kan een groter deel van de Gelderse 
duurzaamheidsdoelen worden bereikt. 

Uit deze nieuwe visie blijkt waar Gelderland een grotere bijdrage kan leveren aan de opbrengst 
uit windenergie dan de 140 'WMI die nu is voorzien. Wij zullen daarom voortvarend nieuwe 
locaties aanwijzen en in de herfst een concept klaar hebben. Bij de nieuwe visie betrekken wij 
tevens stand van zaken m.b.t. de bijdrage van cfe an.dere vormen van duurzame energie. 
Daarnaast haken wij zoveel mogelijk aan op de Lange Termijn Visie voor windenergie op land 
die door het Rijk, in samenwerking met het IPO en de VNG, wordt opgesteld. 

Om verrommeling tegen te gaan in de periode tot de nieuwe Gelderse Structuurvisie op 
windenergie gereed is, kunnen uw Staten aan de Minister van Economische Zaken vragen 
tijdelijk 'ontheffing' te verlenen van de plicht tot het vaststellen van een inpassingsplan op basis 
van ieder (willekeurig) verzoek dat wordt ingediend. Behalve met het argument van de 
verrommeling kan het verzoek worden gemotiveerd door de constatering dat Geldertand op 
basis van de huidige projecten en initiatieven al kan voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt 
in het klimaatakkoord en dat Gelderland daarnaast een nieuwe Structuurvisie voor windenergie 
gaat opstellen. 

Arnhem,04-11-2009 -2009-04254. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A Comielje - Commissaris van de Koningin 
C. Volp - Wmd. Secretaris 

+++++ 

code: statennotitie windenergie cie 2-12-09.doc 
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Ontwerpverslag Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu 
d.d. 10 februari 2010 

Aanwezig: 
CDA B. Banning, J. Manuputty-van Lieshout, E. Rijssenbeek-Van Pijkeren 

M. Bosman, C. van der Valk PvdA 
VVD C. Hoogervorst, A. Jonker 
SP 
ChristenUnie 
Groenlinks 
SGP 

E. van Kaathoven; R. Mink 
D. Ebbers, P. Plug 
U. Sözen. J. Wijnia 
G. Holdijk 

D66 M. Leisink 
PvdD L. van der Veer 

A. Van Bergen GVB 

Voorzitter: 
secretaris: 
genodigden: 

E. Klein 
G. Buevink 
gedeputeerden A. van der Kolk en C. Verdaas 

1. Opening en mededelingen 

2. Spreekrecht voor burgers 
Er zijn geen insprekers. 

3. Vaststelling agenda en inventarisatie van de rondvraag 
Agendapunt 7, stand van zaken verendieping plassen, vervalt. 

Inventarisatie rondvraag: zie agendapunt 9. 

4. Verslagen van de vergaderingen op 6, 13 en 20 januari 2010 
De verslagen worden vastgesteld. De afspraken 50, 71 en 73 worden geschrapt. 

5. Duurzaamheidsfonds Gelderland, initiatiefvoorstel CU, GL en D66 (PS2009-997} 
Dhr. Plug benadrukt ter toelichting dat het voorstel niet gaat over subsidie, maar over een 
lening. 
De PvdA vindt het voorstel sympathiek, maar de reactie van GS geeft aanleiding om het 
nader te bezien. De PvdA stelt voor er bij de Voorjaarsnota op terug te komen. Verder be
twijfeld de PvdA of het aanzienlijke bedrag op korte termijn weggezet kan worden. 
Het CDA onderschrijft energiebesparing in bestaande bouw, maar in de praktijk blijkt weinig 
gebruik gemaakt te worden van dit type leningen. Het CDA wil dat eerst de vragen uit de 
reactie van GS worden beantwoord. Bovendien hebben GS een voorstel aangekondigd 
n.a.v. de pilot in 22 gemeenten. M.b.t. de financiën wijst het CDA erop dat in motie M56 de 
thema's voor de crisisgelden zijn gegeven. Duurzaamheid wordt daarin niet genoemd. Bo
vendien is de vraag of je, gezien de discussie over de taken van de provincie, als bank moet 
gaan opereren. Het CDA wacht een nadere reactie van GS af. 
De PvdDieren vindt het thema van het voorstel, investeren in energiebesparing in bestaan
de woningen, goed. De vraag is echter of het geld wordt besteed aan de meest effectieve 
maatregelen en of het terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben. De 
PvdDieren daagt GS uit om met een ander voorstel te komen. 
De SP sluit zich aan bij GS: de takendiscussie moet worden afgewacht. M.b.t. de inhoud 
van het voorstel: lost dit het probleem op en bereikt het de juiste mensen. De grenswaarde 
is te hoog gesteld. De provincie moet geen bank van lening worden. Een eindoordeel van 
de SP zal in PS worden gegeven. 
De SGP constateert dat het voorstel een goed doel wil dienen, maar, gezien de reactie van 
GS, moeten nog de nodige vragen worden beantwoord voordat kan worden bepaald of het 
beoogde doel wordt bereikt. De SGP plaatst vraagtekens bij het voorgestelde bedrag. Dit 
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zou in een bredere afweging moeten worden betrokken. Het voorstel biedt op dit moment 
geen reëel perspectief. 
De VVD sluit zich aan bij het standpunt dat het voorstel bij de kerntakendiscussie moet wor
den betrokken. De VVD ziet het geld niet zomaar terugkomen en heeft moeite met corpora
ties als doelgroep (het is hun basistaak, waar ze al geld voor hebben). Het helpen van be
woners en bedrijven is sympathiek, maar de vraag is of een subsidie niet een betere optie 
is. De VVD wil een generieke regeling en vindt daarom de € 500.000 grens problematisch 
en vreest dat het voorstel, door de noodzakelijke controles, bijdraagt aan bureaucratie. 
D66 is blij dat het doel wordt gesteund: het isoleren van de bestaande woningvoorraad. Dit 
levert per euro het meeste rendement op. De vraag is of het voorgestelde middel het beste 
is. Hij staan daarvoor open, want hij wil zijn ogen niet sluiten voor het feit dat de rijksregeling 
niet succesvol is. Hij vraagt welk bedrag uit het klimaatbudget GS willen steken in een even
tuele subsidieregeling. In plaats van het subsidie-instrument in te zetten zou ook gedacht 
kunnen worden een renteloze lening, of een lening met negatieve rente. Dit zou de lening 
aantrekkelijker kunnen maken dan de rijksregeling, die kennelijk weinig succes heeft. 
Met name de appartementen van voor 1980 zijn slecht geisoleerd. De provincie kan de 
verenigingen van eigenaren ondersteunen bij het isoleren van het complex. Daar is een 
goede slag te maken. 
GVB ziet het voorstel als vertaling van een eigen motie. GVB steunt ieder initiatief dat bij
draagt aan een duurzamer Gelderland. Hiermee moet haast gemaakt worden. 
Groenlinks wil zo spoedig mogelijk rendement halen door 1) isolatie en vervolgens 2) zon
necollectoren en andere maatregelen. Als je de woning niet isoleert heb je niets aan de 
andere maatregelen. Het is dus altijd en-en. Groenlinks kiest dus bewust voor een zo breed 
mogelijke benadering. In reactie op de VVD wil Groenlinks niet bij voorbaat de corporaties 
uitsluiten van deze regeling. Groenlinks staat open voor andere ideeën en middelen om het 
doel te bereiken. 
Dhr. Plug constateert dat, ondanks aandringen, GS geen initiatief hebben genomen. Daar
om ligt er nu een initiatiefvoorstel. De indieners streven naar een groot draagvlak en hebben 
ideeën van andere fracties in het voorstel opgenomen. Over de hoogte van het in te zetten 
bedrag kan nog nader worden gediscussieerd. De provincie is geen bank, maar op deze 
manier kan de provincie tonen dat hij daadkrachtig duurzaamheid stimuleert. Er zijn garan
ties in te bouwen voor het terugbetalen van de lening. Hij wil de effectiviteit van de maatre
gelen niet voorschrijven, initiatiefnemers zijn mans genoeg om dat zelf te beoordelen. 
Gedeputeerde Van der Kolk merkt op dat de 22 pilots worden geëvalueerd. Daar zit ook 
een vereniging van eigenaren bij. In de recessiemiddelen is 1 miljoen gereserveerd voor dit 
doel. Zij komt binnenkort met een voorstel hiervoor. Ze zal de vraag of meer gedaan kan 
worden serieus meenemen, maar de integrale afweging moet bij de Voorjaarsnota worden 
gemaakt. Bij de focusprojecten zijn bedragen genoemd en ook in de beantwoording van 
vragen wordt een overzicht opgenomen van de bestede middelen. Op basis van dat totaal
beeld kunnen PS beoordelen of het voldoende is. 
De voorzitter verzoekt de fracties in tweede termijn aan te geven of het voorstel rijp voor 
behandeling in PS is. 
Een meerderheid in de commissie acht het voorstel niet rijp. Er liggen nog veel vragen die 
bentwoord moeten worden. De commissie vraagt GS zo spoedig mogelijk de informatie te 
leveren. 
Gedeputeerde Van der Kolk antwoordt dat de antwoorden op de vragen voor de commis
sie op 17 maart beschikbaar zullen zijn. Ze zal zich inspannen om ook de evaluatie be
schikbaar te hebben voor deze vergadering, maar verwacht dat daar meer tijd voor nodig is. 
Dhr. Plug wil GS gelegenheid geven tot verdere uitwerking. Tot die tijd zal hij het initiatief
voorstel aanhouden. 

6. Lobbyagenda Europa 2010 (PS201 0-92) 
Het CDA geeft GS het belang van agrariërs voor het buitengebied mee. Een provincie die 
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Food Valley, leefbaarheid en sociale cohesie hoog in het vaandel heeft, heeft de agrariërs 
nodig. 
Groenlinks stelt voor het landbouwbeleid in een andere commissie nader te bediscussië
ren. Ook de vooruitblik, bijv. de keuzes m.b.t. aanpak klimaatproblematiek en economische 
recessie zou op een later moment bediscussieerd kunnen worden. 
De PvdA vraagt meer informatie over het project ERGO. 
De PvdDieren ziet in de structuurprogramma's mogelijkheden om daaruit te putten voor het 
klimaatprogramma. 
Gedeputeerde Verdaas is bereid verdere discussie te faciliteren en zal informatie over 
ERGO toesturen. 

7. Stand van zaken verondieping plassen 
Dit agendapunt is vervallen. 

8. Windenergie 
D66, SP en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend tot afwijzing van vier ingediende 
verzoeken tot het maken van een inpassingsplan. 

Het CDA constateert dat de toegezegde notitie van GS en het antwoord op de vragen de 
SP nog niet beschikbaar zijn. Het CDA heeft daarom niets toe te voegen aan haar bijdrage 
op 6 januari jl. Het CDA stelt voor het initiatiefvoorstel in de volgende vergadering te be
spreken. Dan hebben GS ook de gelegenheid te reageren. 
D66 licht toe dat behandeling urgentie heeft, want de wet noemt een termijn van acht weken 
waarbinnen PS moeten beslissen op een verzoek. 
De VVD vindt de discussie in PS een nieuw feit, dat een bespreking nu rechtvaardigt. 
De PvdA sluit zich aan bij het CDA, zij het vanuit een volstrekt ander inhoudelijk standpunt. 
De PvdA vindt dat gewacht kan worden tot GS komen met de toegezegde stukken. De Pv
dA is verder niet overtuigd van de interpretatie van het juridische advies in het voorstel. De 
PvdA stelt voor het voorstel niet op 3 april in PS te behandelen. Mocht dit wel gebeuren, 
dan zal de PvdA tegen stemmen. 
De ChristenUnie sluit zich aan bij het voorstel tot uitstel van behandeling. 
De SP constateert dat GS op een andere koers zitten dan PS en dat ook naar de buitenwe
reld uitstralen en de indruk wekken bevoegd te zijn een besluit te nemen, ondermeer op de 
website van de provincie. Sinds de discussie in PS op 27 januari is er weer mist ontstaan. 
Tot dat moment is nooit, ook niet in de laatste notitie over de Crisis- en herstelwet, sprake 
geweest van dwang, en PS hebben ook nooit een dergelijke uitspraak gedaan. lnpassings
plannen worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gemaakt en de zoekzones zijn inge
steld om ontwikkelingen te voorkomen die windenergie belemmeren. Een inpassingsplan 
kan, maar vooral bij regionale voorkeurslocaties, waarbij de betrokken gemeente het be
leidsmatig eens zijn. Gedeputeerde Verdaas waarschuwt nu voor schadeclaims. Het is dui
delijk dat daarvan geen sprake zal zijn gezien het juridische advies bij het initiatiefvoorstel. 
Dit zou alleen het geval kunnen zijn als er toezeggingen zijn gedaan: GS kunnen die niet 
hebben gedaan, want niet bevoegd, en PS hebben geen toezeggingen gedaan. Daarom 
moet nu duidelijkheid worden geschapen, zodat zonder gevaar voor schadeclaims de lokale 
democratie zijn werk kan doen. 
De SGP heeft sinds 6 januari jl. geen nieuwe informatie ontvangen van GS en ook nog geen 
kennis kunnen nemen van het initiatiefvoorstel. De SGP ziet geen reden om het onderwerp 
nu te bespreken. 
De PvdDieren vindt dat windenergie een heel effectieve maatregel kan zijn. Het is niet te
recht de vier aanvragen op één hoop te gooien, want de aanvragen zijn inhoudelijk heel 
verschillend. 
Groenlinks vindt dat GS de gelegenheid moeten krijgen te reageren op het voorstel. In
houdelijk wil de fractie dat alles wordt gedaan om de doelstelling, en liefst meer, te halen. 
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De VVD heeft het gevoel dat de gedeputeerde in PS blufpoker speelde, alsof er een auto
matisme is. De VVD wil daar nu duidelijkheid over hebben. PS moeten motiveren waarom 
er geen inpassingsplan moet komen. Een streekplan of structuurvisie is daarvoor niet nodig. 
Een duidelijke meerderheid die terughoudend wil zijn met inpassingsplannen is al voldoen
de motivering, tenzij er door toezeggingen verwachtingen worden gewekt. De VVD wil dat 
aan initiatiefnemers bericht wordt gestuurd dat er geen inpassingsplannen worden gemaakt. 
D66 wijst erop dat GS in het kader van de Crisis- en herstelwet bij de minister uitstel willen 
vragen, met dezelfde motivatie als in het initiatiefvoorstel is opgenomen. Verder is bij blij dat 
de initiatiefnemer Raedthuys het onderscheid kent tussen tegenstand tegen windenergie en 
tegenstand tegen inpassingsplannen. Hij hoopt dat er veel windenergieparken door de ge
meenten worden gerealiseerd. 
Gedeputeerde Verdaas deelt mee dat er geen enkele toezegging is gedaan. Er is gezegd 
dat GS de verzoeken serieus zullen bekijken en dat mag je van GS verwachten. Als er voor 
het eerst een verzoek komt, want dat is het geval en iedereen, ook VROM, volgt dit nu met 
spanning, bereiden GS een voorstel voor. Hij wil aangesproken worden op wat hier en in PS 
gezegd wordt, niet op wat op een website staat. Het oordeel is aan de Staten, daar dingt hij 
niets op af. De acht weken beslistermijn moet genuanceerder worden gezien dan het initia
tiefvoorstel doet. Zo heeft het nooit gewerkt en zo zal het ook nooit zo werken. De haast van 
de initiatiefnemers is dus niet nodig. Hij stelt voor dat GS met een notitie komen, met alle ins 
en outs. Het juridisch advies geeft aan dat het besluit tot weigering van een inpassingsplan 
ruimtelijk onderbouwd moet zijn. GS zijn nog niet zover om te constateren dat die onder
bouwing er is. Als PS een goed onderbouwd nee willen, hebben de indieners van het initia
tiefvoorstel daarbij ook baat. Hij vraagt of de initiatiefnemers bereid zijn, als er een struc
tuurvisie ligt, Zevenaar één van de meest geschikte locaties is, en we dreigen de doelstel
ling niet te halen, de consequentie daaraan te verbinden dat er een inpassingsplan moet 
worden gemaakt. Tot slot wijst hij erop dat de terughoudendheid t.a.v. inpassingsplannen in 
eerdere notities betrekking heeft op inpassingsplannen waartoe de provincie zelf het initia
tief neemt. Dat is een wezenlijk andere situatie dan een initiatief van een derde. Daarvan 
zegt het juridisch advies dat het ruimtelijk onderbouwd moet worden. 
De VVD betwijfelt of uitsluitend op grond van ruimtelijke argumenten afgewezen kan wor
den. Ook het belang van doelstelling mag een reden zijn. Er kan dus een bredere afweging 
worden gemaakt. 
De SP constateert dat de gedeputeerde de politieke werkelijkheid blijft ontkennen, nl. dat er 
voorlopig geen inpassingsplannen komen. Die moeten worden afgewezen. Dat heeft nu tot 
driemaal toe een meerderheid uitgesproken. Dat neemt niet weg dat als de doelstelling niet 
wordt gehaald, er een meerderheid in PS zou kunnen ontstaan voor het maken van een 
inpassingsplan. Het kan echter niet zo zijn dat initiatiefnemers bepalen waar windmolenpar
ken komen. Bovendien hadden GS in dat geval PS daar in het verleden op moeten wijzen. 
De PvdA vraagt of de provincie verplicht is elke vraag van een derde adequaat te onder
zoeken, en daarover te rapporteren aan PS, waarop PS vervolgens kan beslissen. 
De ChristenUnie mist in de SP-bijdrage een RO-argumentatie. De SP bestrijdt dit. Zowel 
het feit dat de doelstelling wordt gehaald, als dat de SP een structuurvisie wil, zijn voldoen
de reden. 
Gedeputeerde Verdaas wijst erop dat het voor het eerst gebeurt dat een derde een ver
zoek doet. Er moet precies bekeken worden wat de consequenties zijn. Dat doet niets af 
aan het feit dat PS beslist. Hij wil met goede argumenten en een goede risicoanalyse PS 
informeren, zodat PS op basis daarvan tot een oordeel kunnen komen. 
De voorzitter constateert dat de commissie wil dat een duidelijk signaal wordt gegeven dat 
de provincie niet lichtvaardig omgaat met inpassingsplannen voor het doel windenergie. Hij 
constateert ook dat een meerderheid van de commissie de reactie van GS willen afwachten. 
GVB wijst erop dat structureel de indruk wordt gewekt dat GS beslissen, terwijl het PS moet 
zijn. Dat moet veranderen. GVB vindt het voorstel niet rijp. 
De VVD vindt dat de tijd genomen moet worden om tot een goede afweging te komen. De 
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VVD heeft de discussie nu geëntameerd om te voorkomen dat de verkeerde indruk wordt 
gewekt naar buiten toe. In de brief aan de aanvrager staat dat GS 'voornemens zijn mede
werking te verlenen aan" Dat wijst in de richting van een positieve benadering. Die mis
plaatste verwachting moet worden weggenomen. 
Gedeputeerde Verdaas antwoordt dat met die zin wordt bedoeld wat de VVD wil: GS on
derzoeken het initiatief, hoe het zich verhoudt tot het beleid van de provincie, waarna PS de 
afweging maakt. Hij is bereid dat op papier te bevestigen. 
De VVD is gerustgesteld als dat op schrift wordt gesteld. 
D66 wijst op de notitie die op 6 januari is besproken, waarin letterlijk staat dat er medewer
king wordt verleend door het opstellen van een inpassingsplan. GS hadden dus de conclu
sie al getrokken. Verder wijst hij erop dat het begrip 'argument van ruimtelijke ordening' zeer 
rekbaar is. D66 is geneigd GS de tijd te geven, als GS die tijd gebruiken om een afwijzing 
nog beter te motiveren dan het initiatiefvoorstel doet. Als GS al hebben besloten medewer
king te verlenen, doet dat geen recht aan de meerderheid in deze commissie. 
De SP vindt dat iets van de mist is weggenomen door de discussie. Voor de buitenstaan
ders is nu voor de derde maal PS in meerderheid zeggen dat er voorlopig geen inpassings
plan komt. Dat is de winst dan dit debat. 
De PvdDieren deelt mee het initiatiefvoorstel te zullen amenderen, als het in PS op 3 maart 
a.s. wordt besproken. 
GroenLinks vindt dat er een goed stuk moet komen en de aanvragen moeten zorgvuldig 
worden bekeken. 
Gedeputeerde Verdaas benadrukt nogmaals dat de gewraakte passage in de brief van GS 
bijna een standaardformulering is. Wat wordt bedoeld is dat op dat moment wordt bekeken 
hoe het initiatief beoordeeld moet worden. Het gaat om zorgvuldigheid: alle argumenten 
voor en tegen en de risico's tegen in een notitie neerleggen en aan PS voorleggen. 
Ook de zin 'planologische medewerking verlenen' houdt niet in dat een besluit van PS niet 
meer relevant is. 
De voorzitter constateert dat de commissie in meerderheid adviseert om het initiatiefvoor
stel niet te behandelen op 3 maart a.s.enGS verzoekt z.s.m. de toegezegde notitie aan PS 
te sturen. Voorst concludeert hij dat GS hebben aangegeven dat er geen feitelijke verwach
tingen hebben gewekt en dat GS de duiding van de verzonden brieven schriftelijk te beves
tigen. 
Dhr. Leisink geeft GS de gelegenheid de commissie van de benodigde informatie te voor
zien voor PS op 3 maart. Mocht dat niet f!lOgelijk zijn, dan verneemt hij graag waarom dit zo 
is. 
De voorzitter constateert dat het initiatiefvoorstel bij de procedurecommissie wordt inge
diend. 

9. Rondvraag 
• Stand van zaken verendieping plassen (GVB): gedeputeerde Van der Kolk verwijst naar 

haar mededelingenbrief. Ze zal de commissie informeren over de rechtszaak over Mo
bagat. 

• Is het budget 2010 belaidsregels klimaat op 0 gezet? (CDA): gedeputeerde Van der 
Kolk deelt mee dat er veel aanvragen voor de verschillende subsidieregelingen zijn. Het 
geld dat er voor stond is op. De aanvragen worden nu beoordeeld, om duidelijk te krij
gen welk bedrag ermee gemoeid is. Er kunnen inderdaad geen aanvragen meer worden 
gedaan, om geen verwachtingen te wekken. Zij betreurt dat dit nodig was. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.40 uur. 

Arnhem, 17 februari 2010 - zaaknr. 2010-000187 
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Afsprakenlijst Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (incl. afspraken uit PS) 

Nr. Datum afspraak Afspraak Uitvoering Stand van zaken 
door 

28 5 mrt 2008 Uitvoeringsregeling molenver- wsc pm 
ordening evaluatie: tweejaar-
Ze zal de concrete gevallen m.b.t. lijkse rapportage bij 
de uitvoeringsregeling molenver- de jaarrekening 
ordening melden aan PS en over 
een jaar een evaluatie toesturen. 

47 PS 19-3-08 Wro agenda MERO 2010 
GS zal aan PS rapporteren over 
de ervaringen met de agenda. De 
wijze van evalueren wordt in de 
commissie besproken. 

68 PS 11-11-09 Het college zal met een notitie B&SWSC bij Voorjaarsnota 
komen over de Stichting Oude 2010 
Gelderse Kerken. 

69 RWM 2-12 GS zullen schriftelijk antwoorden P&C MERO z.s.m. 
op de vraag hoe de woningbouw 
in de Lentse Waarden wordt ge-
compenseerd. 

72 RWM 6-1-10 Windenergie P&CMERO 
PS worden geïnformeerd over 
mogelijke juridische consequen-
ties van een weigering van me-
dewerking aan een initiatief. 

74 RWM 13-1-10 Woningbouw P&CWSC RWM 17-3-10 
In maart spreekt de commissie 
verder over de woningbouw aan 
de hand van de inventarisatie van 
bouwprojecten 201 0-2012. 

75 RWM 13-1 -10 Stand van zaken kllmaatpro- P&CMERO gedeputeerde rapper-
gram ma teert nog over streef-
Er komt een aanvullende notitie datum 
over de stand van zaken klimaat-
programma waarin de schriftelijke 
en mondelinge vragen van de 
commissie zoveel mogelijk wor-
den beantwoord. 

76 RWM 20-1-10 Beleidslijn bio-energie P&C MERO 
- Gedeputeerde zal laten uitzoe-
ken of binnen Gelderland bedrij-
ven zijn waar iets gespeeld heeft 
(calamiteiten). 
- Gedeputeerde zal rapporteren 
over de ruimtelijke en financiële 
consequenties van de verlegging 
van de focus. 
- Gedeputeerde zal reageren op 
de notitie Mestverqisting is geen 
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78 RWM 10-2 

79 RWM 10-2 
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bron van hernieuwbare energie' 
van Stichting Natuur en Milieu. 

De evaluatie GMP3 wordt aan PS B&SMWLG 
gezonden. 
De antwoorden op de schriftelijke progr. Kli- cie 17 maart 2010 
vragen PS201 0-54 zullen voor de maat 
commissie op 17 maart beschik-
baar zullen zijn. Ze zal zich in-
spannen om ook de evaluatie 
beschikbaar te hebben voor deze 
vergadering, maar verwacht dat 
daar meer tijd voor nodig is. 
De gedeputeerde zal de commis- HH 17 maart 2010 
sie informeren over de rechtszaak 
over Mobagat. 
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-

Inspraak woensdag 2 december 

Inspraak gericht op agendapunt 5 notitie windenergie in GlD. 

Proces 
College van gemeente Zevenaar is teleurgesteld over de wijze van overleg door de 
provincie over het verzoek van windmolenlocatie op grondgebied van gemeente 
Zevenaar. 

Bij de raadsvergadering van 25 november 2009 heeft een meerderheid van de 
gemeenteraad van Zevenaar een motie aangenomen om hun ongenoegen uit te 
spreken over het tot nu gevoerde proces. Ik moet u jammergenoeg meegeven 
teleurgesteld te zijn in de wijze van aanpak + beoordeling van ingediende vetzoek 
door de Raedthuys Groep voor het maken van een inpassingsplan voor de locatie De 
Bijvanck. Het toepassen van een inpassingsbesluit is een zeer zwaar instrument; 
gedeputeerde Verdaas spreekt dan ook in een interview in vromtotaal over " een 
besluit dat een provincie niet al te gemakkelijk moet inzetten". (overrulen 
bestemmingsplannen gemeenten) 

Het verzoek van de Raedthuys Groep is op 5 mei bij de provincie binnengekomen 
waar de gemeente Zevenaar op 3 juli 2009 over is geïnformeerd. Vervolgens is er 
geen berichtgeving geweest. Op maandag 9 november ben ik uitgenodigd bij 
gedeputeerde Van der Kolk die mij informeerde dat een dag later, 10 november, GS 
voorliggende notitie zou behandelen en waarschijnlijk vaststellen. 
Van bestuurlijk overleg zoals beschreven op pagina 3 van de notitie is naar onze 
mening geen sprake geweest. 

Ook op pagina 3 staat geschreven dat beide gemeenten hebben aangegeven niet 
mee te willen werken aan het verzoek van de ontwikkelaar. 
Buiten een e-mail van de ontwikkelaar in maart 2006 aan alle fracties en een 
informeel gesprek met een grondeigenaar heeft ons een formeel verzoek nooit 
bereikt. · 

Inhoudelijk 
Teleurstelling vanuit Zevenaar is tevens gericht op de inhoudelijke beoordeling. 

Maart 2006 heeft de raad de notitie windenergie in de gemeente Zevenaar 
besproken en vastgesteld. Er zijn op het grondgebied van Zevenaar 3 zoeklocaties 
die ambtelijk van commentaar zijn voorzien. 1 locatie bij Duiven /locatieA12/ 
locatie De Bijvanck. 
Het college was bereid om medewerking te verlenen aan de locatie Duiven, maar de 
raad besliste in meerderheid anders. Windmolenparken zijn een te grote verstoring 
van ons landschap maar we zijn wel bereid om onze verantwoordelijkheid op een 
andere wijze op ons te nemen. 
Goed voorbeeld is de keuze van een biomassacentrale in Gelderland voor 1500 
woningen (uniek in Nederland). Op dit moment worden de voorbereidingen verricht 
voor het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan inclusief klimaatprogramma. 



.. _ 

-

.. 

In uw notitie (Staten) wordt met geen woord over de notitie van Zevenaar gesproken 
en beoordeeld. Dit kan niet en getuigd zeker niet van een zorgvuldige afweging. We 
moeten elkaar, Gemeente en Provincie, serieus nemen. 
Verbazing is er tevens dat het verzoek van de Raedthuys Groep eerst uitgaat van 5 
windmolens maar op verzoek van de Provincie het aantal heeft verhoogd naar 8. Dit 
is zeer merkwaardig, de gemeente Zevenaar beschouwd dit gebied als waardevol en 
de Provincie negeert dit en doet een verzoek om er maar 8 windmolens in te 
projecteren. 

Ingaan op de aangeboden notitie. 

Richting 2015 is uw doelstelling 140 mw. 
132 mw zit al in vaste plannen en met de 16 mw van de Bijvanck komt u royaal aan 
uw taakstelling. 
In de provinciale structuurvisie staan rond de 70 zoekzones voor windenergie. Op 
zich zijn dit dus allemaal potentiële locaties. 
Het afgelopen halfjaar hebben zich 3 ontwikkelaars gemeld met een verzoek tot 
medewerking inpassingsplan. Een kleine 70 zijn dus beschikbaar. 2 van de 
verzoeken worden voorlopig afgewezen om reden van o.a.Natura 2000. De locatie 
op grond Zevenaar wordt u voorgesteld om mee te werken. Dit komt ons zeer 
vreemd over. Er zijn immers nog ruim 65 locaties beschikbaar en juist 1 aanvraag 
waar de gemeenteraad van Zevenaar in meerderheid op tegen is gaat GS in mee. 
Vervolgens stelt GS voor om een nieuwe notitie windenergie op te stellen om verdere 
verromeling van het landschap van GLD tegen te gaan. 

Voorzitter/commissieleden dit komt ons zeer merkwaardig en onzorgvuldig over. 

Bestuutijk overleg kunnen wij niet van spreken. 
- Aandacht en beoordeling notitie maart 2006 Zevenaar totaal genegeerd. 

Royaal tijd + mogelijkheden om andere/betere zoek locaties op te nemen in 
uw doelstelling. 

- Zevenaar loopt niet weg voor verantwoordelijkheid duurzame energie en zal 
dit nu kenbaar maken. 
Kortom ernstig bezwaar tegen proces en inhoud notitie. 

Wij stellen u voor om op dit moment niet mee te werken aan het verzoek tot 
mederking aan het het inpassingsplan de "Bijvanck" en de komende tijd benutten om 
aan minder storende locaties mee te werken om aan uw taakstelling te kunnen 
voldoen. 

Meenemen: 
Copy reactie. 
Copy notitie maart 2006. 
Raadsbesluit maart 2006 + amandament 
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Provinciale Staten 

Vergadering d.d. 31 maart 2010 
Besluit nr. PS201 0-175 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 

_À _ _ f:?_rovincie 
~ GELDERLAND 

Gelet op initiatiefvoorstel PS201 0-175 van SP, VVD en D66, en gelet op artikel 3.26 en 3.9 Wet 
Ruimtelijke ordening; 

BESLUITEN 

Af te wijzen de aanvragen tot het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan ten behoeve 
van het realiseren van windmolenparken van: 

initiatiefnemer Pelgrum Rentmeesters, locatie Rha, gemeente Branekhorst van 24 
oktober 2008; 
initiatiefnemer Raedthuys Windenergie B.V., locatie Bijvanck, gemeente Zevenaar van 5 
mei 2009. 

11 De zoekzones windenergie uit het streekplan zijn geen gronden als bedoeld in artikel 9e, lid 
1 van de Elektriciteitswet 1998, zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Crisis- en 
Herstelwet 

111 Gedeputeerde Staten te verzoeken te komen met een structuurvisie windenergie, waarin, in 
overleg met de desbetreffende gemeenten, deze gronden worden aangewezen. 

IV Voor de motivatie te verwijzen naar het initiatiefvoorstel. 

Arnhem, 31 maart 2010- zaaknr. 2010-003091 

Provinciale Staten van Gelderland 

98 e 
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Gunstige wind voor windenergie Gelderland - Provincie Gelderland Page 1 ofl 

Gunstige wind voor windenergie Gelderland 

Gelderland gaat haar doelstelling voor 140 MW aan windenergie voor 2015 ruim halen. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door gemeenten die druk bezig zijn met planvorming, al een 
windpark hebben staan, particuliere initiatieven én door éen provinciaal inpassingsplan voor 
de Bijvanck in Zevenaar/Montferland. Gelderland levert hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het behalen van de landelijke doelstelling voor duurzame energie. 

Eind 2010 Is er 104 MW aan windenergie geregeld In bestemmingsplannen. Om de doelen voor 2015 te 
halen is gekeken naar de zoekzones in Gelderland en de Initiatieven die op de plank liggen of initaitieven 
die moeilijk van de grond kwamen. Drie initiatiefnemers verzochten de provincie om een inpassingsplan 
te maken (provinciaal bestemmingsplan). Twee verzoeken in Branekhorst worden vooralsnog negatief 
beoordeeld. Daar moet nader onderzoek plaatsvinden binnen Natura 2000. 

Initiatieven 
In Neerijnen en In de ge·meenten Berkelland en Oost Gelre zijn initiatieven die positief zijn beoordeeld. 
Daarover wil de provincie met de gemeenten een intentieverklaring afsluiten. De Bijvanck in 
Zevenaar/Montferfand is een grote kans voor Gelderland. De capaciteit van dit te bouwen windpark is 
gelijk aan de energiebehoefte van de Inwoners van Zevenaar. 

Nieuwe visie windenergie 
De crisis-herstelwet die naar verwachting in januari 2010 van kracht wordt. verplicht de provincies In 
prindpe gehoor te geven aan een verzoek om een inpasslngsplan voor windenergie tussen de 10 en de 
100 MW. 

Klimaatneutraal 
Gedeputeerde Almelies van der Kolk: 'Ik ben heel tevreden met dit resultaat. Gelderland moet 
klimaatneutraal worden In 2050. We streven ernaar dat we In die tijd veertig procent van onze duurzame 
energie zelf in Gelderland opwekken. Tegelijktijd zie Ik het gevaar van verrommeling van het landschap 
als voor ledere Gelderse zoekzone ook een plan wordt Ingediend. Daarom heb ik opdracht gegeven voor 
een nieuwe visie windenergie. Bij deze visie worden ook de plannen en ontwikkeUngen voor andere 
energiebronnen betrokken zoals bio- en zonne energie.' 

Gepubliceerd op: 12 november 2009 

Terug naar overzicht 

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/9/886.Zm9udDOxJnRleHQ9MA.html 15-9-2010 
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Raedthuys Groep 
T.a.v. D.J. Matthijsse 
Postbus 3141 
7500 DC ENSCHEDE 

datum 

3 juli 2009 
onderwerp 

lnpassingsplan windpark Bijvanck 

Geachte heer Matthijsse, 

zaaknummer 

2009-008655 

Bezoekadres 
Huis der Provincie 
Markt 11 
6811 CG Arnhem 

telefoonnumrnar(026) 359 9111 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@gelderland.ni 
internetsite www.gelderland.nl 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

Op 18 mei jl. heeft u een behandelbericht ontvangen n.a.v. uw brief d.d. 5 mei 2009 met daarin 
het verzoek aan Provinciale Staten om een inpassingsplan te maken voor windpark Bijvanck. In 
het behandelbericht staat o.a. dat de commissie 17 juni over de notitie Windenergie Gelderland 
spreekt. Inmiddels hebben wij de voorgestelde werkwijze zoals genoemd in de notitie in gang 
gezet. 

Voor wat betreft de inzet van inpassingsplannen betekent dit het volgende. Er is een onderzoek 
gestart naar de meest geschikte zoekzones voor de realisering van de Provinciale winddoelen. 
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal uw verzoek voor het maken van een inpas
singsplan voor de locatie de Bijvanck worden beoordeeld. De uitkomsten van het onderzoek 
worden begin 2010 voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Een kopie van deze brief wordt verzonden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zevenaar en Montferland. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 

:::-jj:-~ C:\0_ . ~\~~\~ 
van de Koningin 

inlichtingen bij mw. F.E.M. Valk 

e-mailadres post@gelderland. n I 

code: 00701861 .doc I 

telefoonnummer (026) 359 97 53 

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824 
Rabobank. rekeningnummer 14.39.37.529 
ING. rekeningnummer 869762 
btw-nummer NL001825100.803 

I BAN-nummer NL74BNGH0285010824 
SWIFT/BIC: BNGHNL2G 



kopie: 

_f?.rovincie 
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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar, Raadhuis
plein 1, 6901 GN, Zevenaar 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland, postbus 
47, 6940 BA, Didam 
G. Buevink, PS/PSGR, h.0032 
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Buevink, Gerrie 

Van: 
Verzonden: 

rwm-bounces@mailman.prvgld.nl namens Buevink, Gerrie (g.buevink@prv.gelderland.nl] 
16 maart2010 13:19 

Aan: 'rwm@mailman.prvgld.nl' 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

[RWM] FW: Verzoek om opschorting behandeling Windpark Bijvanck 
ATT00001..txt 

Urgentie: Hoog 

Aan de leden van de commissie RWM, 

Op verwek van gedeputeerde Verdaas stuur ik u onderstaande mail. 

Met vriendelijke groet, 
Gerrie Buevink 
Provincie Gelderland 
Griffie Provinciale Staten 
r (026) 359 91 54 

Van: Mia Kroon <m.kroon@raedthuys.nl> 
Aan: Verdaas, Coi Kolk van der, Annelies 
Cc: Valk, Frederike; g.nijland@zevenaar.nl <g.nijland@zevenaar.nl>; f.wissink@montferfand.info 
<f.wissink@montferland.info> 
Verzonden: TueMar 16 12:47:14 2010 
Onderwerp: Verzoek om opschorting behandeling Windpark Bijvanck 

Geachte mevrouw Van der Kolk, 
Geachte heer Verdaas, 

Morgen op 17 maart staat in de commissie RWM ons verzoek om medewerking aan een inpassingsplan voor 
Windpark Bijvanck weer op de agenda. Wij hebben uiteraard de behandeling van ons verzoek met belangstelling 
gevolgd en wij hadden niet verwacht dat het zoveel discussie zou losmaken. Immers, wij hebben een regulier 
1nstrument uit de Wro gebruikt waaronder ons verzoek is gedaan, en het project voldoet aan het windenergiebeleid 
van de provincie Gelderland. 

Vandaag staat in de 1e Kamer de Crisis- en Herstelwet (CHw) op de agenda. De algemene verwachting is dat de wet 
zal worden aangenomen en binnen een paar maanden in werking treedt Deze wet biedt mogelijkheden voor 
windenergie. Het juridisch kader behorend bij onze aanvraag, en dus ook het juridisch kader;: bij de behandeling in de 
commissie morgen, is zoals eerder genoemd de Wro. Het ziet ernaar uit dat ons initiatief Windpark Bijvanck straks zal 
kwalificeren onder de CHw. Dit betekent voor de behandeling morgen dat het juridisch kader waarbinnen de discussie 
plaatsvindt zeer waarschijnlijk binnenkort niet meer aart de orde is. 

Dit alles overwegende, willen wij ons verzoek tot nader orde opschorten en te wachten op de CHw. Dit voorkomt 
onnodige discussies in de Staten. Om die reden verzoeken wij u met deze email om dit agendapunt te schrappen en 
voorlopig uit te stellen. 

In een email die wij gisteren aan enkele staten leden hebben gestuurd hebben wij aangegeven dat wij ons best zullen 
doen om dit project succesvol te realiseren. Ons inziens past deze pas op de plaats in dit streven. Wij vertrouwen op 
uw begrip. 

Met vriendelijke groet, 

Arthur Vermeulen 
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Gedeputeerde Staten 

ST ATENNOTITIE 

Aan de leden van Provinciale Staten 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Beantwoording motie 18 'windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie' 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Beknopte samenvatting Statennotitie: 

Deze notitie gaat in op de vragen zoals gesteld in motie 18. 
Uit de laatste stand van zaken blijkt dat de doelstelling windenergie voor 2010: 100 MW in 

vastgestelde plannen, niet wordt gerealiseerd. 
De voorzichtige conclusie is dat de doelstelling van 140 MW windenergie, op basis van eerste 
verkennende gesprekken, in samenwerking met gemeenten behaald zou kunnen worden. Maar 
de ervaringen tot nu toe laten zien dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies. 

Binnen een half jaar willen we van de gemeenten, waarvan de wethouders positief of open staan 
ten aanzien van windenergie, een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij gezamenlijk 
de mogelijkheden voor windenergie wil onderzoeken. Hierna volgt de keuze uit de volgende 

opties: 
a. Nieuwe structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening fYVro) 
b. PS-besluit tot aanwijzen gronden op basis van de fiS is - en herstelwet (Chw) 
c. Huidig beleid handhaven, geen gronden aanwijzen 

Indien de doelstelling op basis van vrijwilligheid daadwerkelijk gehaald kan worden, willen we 
afspraken maken over rollen, termijnen, landschappelijk ontwerp en waar mogelijk financiering 
van proceskosten. Op deze manier voeren we meer regie dan tot nu toe op het behalen van de 
doelstelling. Indien we niet voldoende afspraken kunnen maken, zullen we u voorstellen om een 
structuurvisie te maken. 

Voor zonne-energie is in elke gemeente draagvlak, en er zijn soms ook concrete projecten, te 
vinden. Meestal is er geen vastgestelde strategie of visie. Voor bio-energie is de animo 
wisselend. Ook hiervoor geldt dat er wel grotere en kleinere initiatieven zijn, maar dat een 
strategie vaak ontbreekt. 
Voor bicvergisting is beleid opgenomen in de structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties. 

In de praktijk zal moeten blijken of deze structuurvisie en de in voorbereiding zijnde tweede 
tranche ruimtelijke verordening zullen zorgen voor het ruimtelijk faciliteren van biovergisting. De 

belemmeringen liggen op dit moment niet in het provinciale beleid, maar op gemeentelijk en 
rijksniveau. 

===== 

Inlichtingen bij mw. F.E.M. Valk, tel. (026) 359 97 53 
e-mailadres: post@gelderland.nl 
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Op 31 maart jl. hebben uw Staten motie 18 aangenomen naar aanleiding van de besluitvorming 
over een inpassingsplan voor de plaatsing van windturbines in Zevenaar. In motie 18 verzoekt u 
ons: 

1. Om in september 2010 met een bijgewerkt overzicht te komen over de voortgang op het 
gebied van gerealiseerde MW windenergie; 

2. Ons (opnieuw) maximaal in te spannen om de windturbines in goed ov13rleg te 

realiseren; 
3. De mogelijke locaties voor bicvergisting in beeld te brengen, en aan te geven welke 

planologische problemen te verwachten zijn, en hoe deze kunnen worden opgepakt; 
4. Inzicht te geven welke mogelijkheden zonne-energie nog kan leveren; 
5. Dit op termijn uit te werken in een structuurvisie. 

In deze notitie geven we op deze vragen antwoord. 
De specifieke kansen voor de verschillende energie-opties komen ook aan de orde in de 
discussie over de Gelderse energiemix, de mix van wind, bio, water en zon ne-energie, en de 
beleidsevaluatie. Tijdens de lunchbijeenkomst met de commissie Ruimtelijke ordening, Wonen 
en Milieu (RWM) van 15 september zijn deze notitie, de energiemix en de aanpak van de 
belaidsevaluatie al kort toegelicht. 

Fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert 

Volgens de Gelderse ambitie moet de mix van wind, bio, zon en water zorgen voor 15 procent 
duurzame energie-opwekking in Gelderland in 2020 en 40 procent in 2050. Duurzame energie is 

nodig omdat fossiele brandstoffen opraken of slechts onder risicovolle en kostbare 
omstandigheden te winnen zijn. Deze ambitie voor duurzame energie-opwekking is door uw 
Staten vastgelegd in het klimaatprogramma "Aanpakken en Aanpassen". 

Leeswijzer 
In deze notitie komt allereerst de stand van zaken van de huidige plannen voor windenergie aan 
de orde. Vervolgens gaan we achtereenvolgens in op de gemeentebezoeken en de gevoerde 
gesprekken met ontwikkelaars in het afgelopen voorjaar. Deze uitkomsten koppelen we aan de 

mogelijkheden om de doelstelling voor windenergie te behalen. Vervolgens gaan we in op punt 
drie van de motie: de kansen voor biovergisting. Tot slot presenteren we u de conclusies. 

2. Stand van zaken: 36 MW's draaien, 52 MW in de pijplijn 
In tabel 1 geven we u de huidige stand van zaken (zie volgende pagina). Zoals u uit de tabel 
kunt lezen, liggen we niet op schema. 

We halen de doelstelling van 100 MW in 2010 in vastgestelde plannen niet. Belangrijkste 
oorzaak daarvan zijn de belemmeringen die zich na de vaststelling van een bestemmingsplan 

voordoen, waardoor een plan (deels) niet meer doorgaat en de doelstelling dus niet wordt 
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behaald. Daarnaast liggen de oorzaken in de langere tijd die nodig is voor het ontwikkelen van 
draagvlak en het feit dat we tot op heden afhankelijk zijn van de planning van gemeenten. 

Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke opwekking van duurzame energie. Eén Megawatt aan 
windenergie levert elektriciteit voor 600 huishoudens. Dit betekent dat op dit moment circa 2.5 
procent van de Gelderse huishoudens door windenergie elektriciteit krijge. Bij 88 MW is dat ruim 
6 procent en bij 140 MW 10 procent van de Gelderse particuliere huishoudens. 

Tabel1: Overzicht lopende projecten 

Stand van zaken windenergie provincie Gelderland (oktober 2010) 
gemeente aantal vermogen status 

turbines MW 
Zutphen 3x2MW 6 draaiend 
Culemborg 3x2MW 6 draaiend 
Aalten 8x2MW 16 draaiend 
Neder Betuwe 4x2MW 8 draaiend 

36 TOTAAL DRAAIEND 

Duiven 4x2MW 8 vastgesteld plan 
(beroepsprocedure 
bouwvergunning) 

Oldebroek 4x2MW (8) vernietigd door RvS, reparatie 
wordt nagegaan 

Buren 4x2MW 8 vastgesteld plan 
(beroepsprocedure 
bouwvergunning) 

Apeldoorn Sxbijna 3 MW (14) vastgesteld plan ( 
beroepsprocedure 
bouwvergunning ) 
milieuvergunning vernietigd 

Overbetuwe 4x2MW 8 vastgesteld plan 
Ede 2x3MW 6 vastgesteld plan 

(beroepsprocedure ziet niet op de 
windturbines) 

30 TOTAAL IN VASTGESTELDE 
PLANNEN 

Nijmegen 5x2MW 10 ontwerpplan (zienswijzen aan het 
verwerken) 

Montferland/Oude 6x2MW 12 ontwerpplan (zienswijzen aan het 
IJsselstreek verwerken) 

22 TOTAAL IN ONTWERPLANNEN 

88 TOT AAL TE BEHALEN 

Belemmeringen bii realiseren winddoelstelling 
Een voorbeeld van een belemmering is te zien bij het plan in de gemeente Buren. Er is discussie 
ontstaan rondom de MER-beoordelingsprocedure. De gemeente heeft hierna aangegeven dat de 
kosten en baten vrijwel niet meer in evenwicht zijn voor de gemeente. De provincie staat nu de 

1 In totaal zijn er ca. 850 000 particuliere huishoudens in Gelderland (CBS Statline ijkdatum 1-1-2009) 
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gemeente met raad en daad bij Hierdoor wordt de procedure vooralsnog voortgezet. Een ander 
voorbeeld is het plan in Oldebroek. Dit is vernietigd door de Raad van State, waardoor er geen 
sprake meer is van een vastgesteld bestemmingsplan. De gemeenteraad moet nu beslissen of 
zij opnieuw het plan wil vaststellen. Dit lukt niet meer voor het einde van dit jaar. Daarom hebben 
we het park niet meegerekend in tabel 1. 
De milieuvergunning voor de plaatsing van vijf windturbines op de Ecofactorij in Apeldoorn is 
door de Raad van State vernietigd. Zoals het er nu naar uitziet zal reparatie hiervan dit jaar niet 
meer gaan lukken en daarom is ook dit park niet meegerekend in de tabel. 

In eerdere notities aan uw Staten zijn beoogde parken in Neerijnen en Berkelland/Oost-Gelre 
opgenomen. Deze parken waren, -samen met het park in Zevenaar- nodig om de doelstelling 
van 140 MW te behalen. De nieuwe colleges in de gemeenten Neerijnen en Oost-Gelre zetten 
de initiatieven niet voort. 

3. In gesprek met de gemeenten 
Gelderland heeft zich ten doel gesteld 140 MW te realiseren in 2015. Dit betekent dat er voor 
minimaal 52 MW locaties gezocht moet worden. fibr de risico's en kans op falen bij 
planvorming moeten er altijd meer locaties gezocht worden als buffer. Er zal daarom voor meer 
dan 52 MW locaties gezocht én plannen ontwikkeld moeten worden. 

Om de nieuwe locaties te vinden, zijn we dit voorjaar op uw verzoek met vrijwel2 alle gemeenten 
in gesprek gegaan. Ook met die gemeenten die nu geen zoekzone windenergie -zoals 
vastgesteld in de structuurvisie 'Streekplan Gelderland 2005'- binnen hun gemeente hebben 
liggen. Vooraf hebben we de gemeenten informatie toegestuurd. Deze informatie in de vorm van 
een brochure is ook aan u verstrekt. De gemeenten hebben deze aanpak en communicatievorm 
als positief ervaren. 

De gesprekken zijn gevoerd door provinciale ambtenaren gespecialiseerd in windenergie en 

ruimtelijke ordeningvraagstukken met de Gelderse wethouders ruimtelijke ordening en milieu. 
Met de bestuurders is gesproken over de provinciale doelen voor windenergie, die de provincie 
graag samen met gemeenten wil realiseren. Voordat we de locaties vaststellen, nodig voor de 
resterende doelstelling, moeten we de ambitie en plannen kennen van gemeenten. Aan de 
wethouders is gevraagd hoe zij tegen dit thema aankijken en of zij kansen zien in hun gemeente. 
Daarnaast is hen gevraagd naar de ambities voor andere duurzame energiebronnen, zoals 
zonne- en bic-energie, en welke rol zij zien voor de provincie en de regio. 

Gemeenten willen klimaat- en energieneutraaL maar hoe? 
De gesprekken leverden veel informatie op. Een groot aantal gemeenten wil in een bepaald jaar 

klimaat- en energieneutraal zijn. De weg daar naar toe is meestal niet uitgestippeld noch in de 
tijd in operationele doelen vertaald. De energiemix moet nog bepaald worden. Er zijn vele 
grotere en kleinere initiatieven op het gebied van bic-energie, zonna-energie en 

energiebesparing. Een duidelijke strategie of doelen zijn vrijwel niet genoemd. De trajecten zijn 
bovendien zowel ruimtelijk als financieel moeilijk. Voor zonna-energie is in elke gemeente wel 
animo te vinden. Voor biovergistingsinstallaties in enkele gevallen niet, met name vanwege het 

2 Een aantal gemeenten wenste geen gesprek met ons te hebben over dit thema. 
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grootschalige karakter of vanwege de afwezigheid van agrarisch productielandschap. 
Gemeentelijke ambities ten aanzien van windenergie 

Circa 15% van de gemeenten heeft zich positief uitgelaten over windenergie en ziet hiervoor ook 

kansen binnen hun gemeente. Ongeveer 15% is niet uitgesproken voor .of tegen, maar staat 

open voor discussie. De overige 70% ziet geen kansen voor plaatsing van (meer) turbines 

binnen de gemeentegrenzen. Belangrijk is dat dit op basis van informele gesprekken met 

wethouders is gebaseerd, Dit zijn geen harde toezeggingen. Het zijn vaak eerste ideeên die nog 

niet in het college van B&W of de gemeenteraad zijn besproken. Het beeld kan dus nog wijzigen, 

daarom is -op verzoek van de gemeenten- de rapportage geanonimiseerd. 

In het overgrote deel van de gemeenten die ambities hebben uitgesproken en bereidwillig zijn 

om mogelijkheden te verkennen of te realiseren ligt geen zoekzone voor windenergie zoals 

vastgesteld in de structuurvisie. 

Provincie: stimuleren of regie? 

Op de vraag welke rol gemeenten zien voor de provincie en de regio kregen we wisselende 

antwoorden. Over het algemeen wordt kennis en advies, een platform bieden en een 

stimulerende rol op het gebied van duurzame energie door elke gemeente genoemd. 

Gemeenten die positief aankijken tegen een windpark binnen hun gemeente, willen graag dat de 

provincie helpt bij het in kaart brengen van de haalbaarheid. Een klein aantal gemeenten 

verwacht van de provincie de regie op het thema windenergie en vindt dat de provincie moet 

doorpakken om haar doelen te bereiken. 

Duurzaamheid leeft in de regio's 

Alle Gelderse regio's zijn in meer of mindere mate actief op het gebied van duurzame energie. 

De regio Achterhoek heeft de Tafel van Groenlo, een denktank van overheden, ondernemers en 

het onderwijs over duurzaamheid. De regio Stedendriehoek werkt regionaal samen op het 

gebied van duurzaamheid vanwege de grensoverschrijdende effecten en het delen van kennis. 

Zij heeft bijvoorbeeld een quickscan laten uitvoeren om na te gaan welke locaties het meest 

geschikt zijn voor windenergie. 

In de Gelderse Vallei is een klimaatadviseur aangesteld. In deze regio ligt het accent op de 

opwekking van duurzame energie op het gebied van de biomassa. Ook de regio Noord Veluwe 

heeft sinds kort een klimaatadviseur. De regfo beschikt over een Klimaat Actieplan waarin de 

nadruk ligt op de biovergisting. 

Binnen de regio Rivierenland is momenteel een reorganisatie gaande waardoor de rol op het 

gebied van de duurzame energie nog niet duidelijk is. Er bestaat behoefte aan een regio die de 

gemeenten werk uit handen neemt en zich vooral richt op uitvoering. Binnen de Stadsregio wordt 

samen met de milieuregio's gewerkt aan een klimaat- en energieplan. 

4. In gesprek met ontwikkelaars: subsidie te laag, grote bereidheid om te investeren 
Er zijn ook gesprekken gevoerd met ontwikkelaars om hen te vragen welke kansen en 

belemmeringen zij zien in Gelderland voor windenergie. Zij zien kansen in Gelderland, maar 

betitelen de huidige subsidieregeling van het Rijk als grootste manco, omdat deze gekoppeld is 
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aan de stroomprijs. Hierdoor fluctueert de subsidie en is deze eigenlijk net te laag voor 
Gelderland. Dit weerhoudt de ontwikkelaars en initiatiefnemers er echter niet van om te blijven 
investeren in Gelderland, omdat zij hopen cq. geloven dat op het moment van het verlenen van 
de bouwvergunning de situatie gunstiger is geworden. Daarnaast wijzen ze op de vele ruimtelijke 
belemmeringen die ervoor zorgen dat daadwerkelijk concrete kansen schaarser zijn dan het op 
het eerste oog lijkt. De verspreid liggende woningbouw wordt als voornaamste belemmering 

genoemd. Qua windvang is in vrijwel elke gemeente wel een plek te vinden met in principe 
voldoende wind. De ontwikkelaars zijn tot slot zeker bereid om in gesprek te gaan over de juiste 
plaats in het landschap en de mogelijkheden voor participatie. 

5. Borgen van winddoelen 
In motie 18 verzoeken uw Staten de duurzame energiedoelen op termijn uit te werken in een 
structuurvis ie. 

Na de gespreksronde kunnen wij voor windenergie de voorzichtige conclusie trekken dat 140 
MW op basis van vrijwilligheid en samenwerking haalbaar lijkt. Belangrijk is dat dit op basis van 
informele gesprekken met wethouders is gebaseerd. Dit zijn geen harde toezeggingen. Het 
verleden heeft ons geleerd dat er discrepantie kan ontstaan tussen intenties en het opstellen en 
vaststellen van ruimtelijke plannen. 

Op basis van de eerste ideeën hebben we samen met de betrokken wethouders globaal de 
ruimtelijke kansen ingeschat. Het verleden leert ons echter ook dat bij specifieker onderzoek 
kansen vanwege ruimtelijke belemmeringen alsnog blijken afvallen. 

Pas op het moment dat duidelijk is dat de nu uitgesproken intenties ook daadwerkelijk omgezet 
worden in plannen voor windturbineparken, én dat deze intenties ruimtelijk ook mogelijk zijn, kan 
een beslissing worden genomen over de berging van de doelen. 

Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: 
Nieuwe structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
PS-besluit tot aanwijzen gronden op basis van de 6sis - en herstelwet (Chw) 
Huidig beleid handhaven, geen gronden aanwijzen 

Nieuwe structuurvisie 
In een structuurvisie wordt een integrale afweging gemaakt. Hierbij is het uitgangspunt een visie 
op de ruimtelijke samenhang tussen windenergie en het Gelderse landschap, de keuze voor de 
beste plekken voor windenergie en het voorkomen van verrommeling. Bij de structuurvisie moet 
een uitvoeringsparagraaf worden geschreven. Hierin staat met welke instrumenten de doelen 

verwezenlijkt worden. Dit kan bijvoorbeeld trapsgewijs: daar waar kan samen met gemeenten, 
daar waar moet - of daar waar vraag naar is - met een inpassingsplan. 

In de visie kunnen de gronden zoals bedoeld in de Chw worden aangewezen. De zoekzones uit 
de Structuurvisie 'Gelderland 2005' kunnen hiermee vervallen, waarbij aandacht moet zijn voor 
mogelijk gewekte verwachtingen en de juridische consequenties. àp grond van de wet dient bij 
de structuurvisie ook een MER te worden uitgevoerd om zo de gronden ook milieutechnisch op 
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een juiste wijze te beoordelen. Het opstellen van en de besluitvorming over een structuurvisie 

duurt twee jaar. 

Met een structuurvisie en een uitvoeringsparagraaf voor windenergie hebben uw Staten de regie 

in handen op het bereiken van de provinciale doelen. 

Aanwi jzen gronden 

In de Chw staat dat er gronden aangewezen moeten zijn voor windenergie waarvoor 
initiatiefnemers plannen kunnen ontwikkelen. Er staat niet op welke wijze deze gronden 
aangewezen moeten worden. 

Een besluit van uw Staten zou kunnen volstaan. Hierdoor kan samen met gemeenten en 
ontwikkelaars gewerkt worden aan de ontwikkeling van de aangewezen gronden. Zodra een 
gemeenteraad akkoord is met een windplan, zou tevens de grond aangewezen kunnen worden 

als Chw-grond3
• Op die manier wordt aan de wens voldaan dat er alleen plannen worden 

gerealiseerd wanneer gemeenten in kunnen stemmen met een windpark. 

Met deze werkwijze staat de gemeentelijke ambitie centraal en niet de provinciale doelstelling. In 

vergelijking met een structuurvisie biedt deze werkwijze minder grip op het totale 
landschappelijke beeld, waardoor het lastiger is, maar niet onmogelijk, om verrommeling te 
voorkomen. Het is moeilijker vooraf te overzien wanneer een volgend windpark niet meer 
passend is en een onrustig beeld oplevert. 

Geen gronden aanwi jzen 

Een derde optie is geen gronden aan te wijzen. Dit lijkt geen haalbare optie, omdat de Chw uw 

Staten verplichten gronden aan te wijzen. Op dit moment zijn er in Gelderland geen gronden 

formeel aangewezen, omdat uw Staten hebben besloten dat de zoekzones in de huidige 
structuurvisie "Gelderland 2005" niet gezien mogen worden als de gronden bedoeld in de Chw. 

Hoe nu verder? 

Binnen een half jaar willen we van de gemeenten, waarvan de wethouders positief of open staan 

ten aanzien van windenergie, een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij gezamenlijk 
de mogelijkheden voor windenergie wil onderzoeken. 

Met de gemeente( raden) die uitspreken een windpark mogelijk te willen maken, willen we 

gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken. Bij dit haalbaarheidsonderzoek komt ook aan bod 

hoe we om moeten gaan met het feit dat een groot deel van de gemeenten die ambities hebben 

uitgesproken geen zoekzone voor windenergie uit onze structuurvisie kent. 

Indien locaties haalbaar blijken, willen we concrete afspraken maken. Waar mogelijk ook met 

ontwikkelaars. De afspraken zouden moeten gaan over rollen, termijnen, landschappelijk 

3 Voor beide opties, ad. a en b, geldt overigens dat ontwikkelaars en initiatiefnemers, zodra_de gronden op 
basis van de CHW zijn aangewezen, er rechten aan kunnen ontlenen. Indien een gemeente na het besluit 
van mening verandert, kan de initiatiefnemer bij de provincie een verzoek indienen: Dit verzoek moet dan 
ingewilligd worden. 
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ontwerp en waar mogelijk financiering van proceskosten. Op deze manier voeren we meer regie 
dan tot nu toe op het behalen van de doelstelling. 

Afhankelijk van de uitkomsten van afspraken en haalbaarheidsonderzoeken kan gekozen 
worden voor één van de drie genoemde opties om de afspraken ruimtelijk te borgen: vastleggen 
in structuurvisie, aanwijzen gronden of het huidige beleid handhaven en niets doen. 

Mocht over een half jaar blijken dat er geen animo bij gemeenteraden is waar wethouders 
positief of neutraal zijn, of doordat het ruimtelijke niet haalbaarheid blijkt te zijn, dan zullen wij u 
dit terugmelden en voorstellen om te kiezen voor een structuurvisie. 

Meer windenergie in de toekomst? 
De provinciale doelstelling voor 2015 is 140 MW. Dit is met het Rijk afgesproken. Het Rijk werkt 
aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de doelstelling van 2020, in totaal 6000 
MW op land. Medio 2011 komt hier duidelijkheid over. Wij hebben via het IPO aangegeven dat 
de Gelderse ambitie op 140 MW blijft. Indien de doelstelling toch hoger wordt, is de doelstelling 
niet alleen te behalen met gemeenten die hier zelf ook ambities voor hebben. In dat geval is het 
noodzakelijk om een nieuwe structuurvisie te maken om zo de juiste plekken te zoeken. 

5. Kansen voor biovergisting 
Wat zijn mogelijke locaties voor bicvergisting in Gelderland en tegen welke planologische 
problemen lopen we aan? En op welke wijze kunnen we deze problemen aanpakken4? 

Biomassabedrijvigheid is divers van aard en is daardoor op veel plekken mogelijk. Het zou 
daarom contraproductief zijn om met zoekzones te werken, zoals bij windenergie is gebeurd. 
Een kwalitatieve werkwijze zoals beschreven in 'de structuurvisie bedrijventerreinen en 
werklocaties' is het meest passende middel. Door deze kwalitatieve aanpak is er in principe altijd 
een passende plek te vinden. In de praktijk zal moeten blijken of deze structuurvisie en de in 

voorbereiding zijnde tweede tranche ruimtelijke verordening zullen zorgen voor het ruimtelijk 
faciliteren van biovergisting. Op dit moment ondervinden we vooral problemen door lokale 
politieke afwegingen. Daarnaast zijn er ook problemen door de grondprijs op bedrijventerreinen 
die de mogelijkheden belemmert. De landelijke Subsidieregeling Duurzame Energie is hier 
namelijk niet op afgestemd. 

Conclusie 

1. De doelstelling voor 2010, 100 MW in vastgestelde plannen, wordt op basis van de 
huidige inzichten niet gerealiseerd. 

2. De voorzichtige conclusie is dat de doelstelling van 140 MW windenergie, op basis van 
eerste verkennende gesprekken, in samenwerking met gemeenten behaald kan worden. 

Omdat de praktijk uitwijst dat veel plannen in de loop van de tijd alsnog afvallen willen 

we de plannen die gemeenten willen uitvoeren zo goed mogelijk borgen. Binnen een half 

jaar willen we van de gemeenten, waarvan de wethouders positief of open staan ten 

4 Is vraag 3 uit de motie 
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aanzien van windenergie, een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij 
gezamenlijk de mogelijkheden voor windenergie wil onderzoeken en tot het aanwijzen 
van concrete locaties komen. 
Indien blijkt dat de doelstelling op basis van vrijwilligheid daadwerkelijk gehaald kan 
worden, willen we afspraken maken over rollen, termijnen, landschappelijk ontwerp en 
waar mogelijk financiering van proceskosten. Op deze manier voeren we meer regie dan 
tot nu toe op het behalen van de doelstelling. Afhankelijk van keuzes van gemeenten en 
resultaten van de onderzoeken volgt de keuze uit de volgende opties om de resultaten 
ook ruimtelijk te borgen: 
a. Nieuwe structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
b. PS-besluit tot aanwijzen gronden op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) 
c. Huidig beleid handhaven, geen gronden aanwijzen 
Indien doelrealisatie op basis van vrijwilligheid niet mogelijk blijkt te zijn, zullen we u 
voorstellen om een structuurvisie te maken. 

3. Voor zonne-energie is in elke gemeente draagvlak, en er zijn soms ook concrete 
projecten te vinden. Meestal is er geen vastgestelde strategie of visie. Voor bic-energie 
is de animo wisselend. Ook hiervoor geldt dat er wel grotere en kleinere initiatieven zijn, 
maar dat een strategie vaak ontbreekt. 

4. Voor bicvergisting is bele.id opgenomen in de structuurvisie bedrijventerreinen en 
werklocaties. In de praktijk zal moeten blijken of deze structuurvisie en de in 
voorbereiding zijnde tweede tranche ruimtelijke verordening zullen zorgen voor het 
ruimtelijk faciliteren van biovergisting. De belemmeringen liggen op dit moment niet in 
het provinciale beleid, maar op gemeentelijk en rijksniveau. 

Arnhem, - zaaknr. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje -Commissaris van de Koningin 
drs. P.P.L. van Kalmthout- secretaris 

+++++ 
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E. Klein 
G. Buevink 
gedeputeerden A van der Kolk en C. Verdaas 

1. Opening en mededelingen 

2. Spreekrecht voor burgers 
De heer H. Verschuur spreekt in namens actiegroep "Hoor de Wind Waait'' uit Angerlo over 
het windmolenplan Bijvanck (agendapunt 8). Zie bijlage 1. 

3. Vaststelling agenda en inventarisatie van de rondvraag 
De commissie neemt kennis van het opschortingsverzoek van Raedthuys BV. De (gewijzig
de) agenda wordt vastgesteld. 
Inventarisatie rondvraag: zie agendapunt 9. 

4. Verslag van de vergadering op 10 februari 2010 
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijziging: op pagina 3, agendapunt 8, 
woordvoering PvdA: "niet op 3 april in PS te behandelen" wordt gewijzigd in "niet op 3 maart 
in PS te behandelen". 

De afspraken 72, 75, 76, 77, 7:8 en 79 worden geschrapt. 
M.b.t. afspraak 28 (uitvoeringsregeling molenverordening): In april/mei komt een voorstel 
naar PS. 
M.b.t. afspraak 74 (inventarisatie woningbouwprojecten): de notitie komt in april beschik
baar. 

5. Statenvoorstel Religieus erfgoed 2010 (PS2010-185) 
Groenlinks stemt in, maar vraagt of er een relatie is met museum Orientalis zelf. 
De PvdA vraagt hoe het staat met de onderzoeken die nog moeten worden gedaan en stelt 
voor een clausule in de subsidiebeschikking op te nemen. 
De WO vraagt of er nog andere concurrerende aanvragen en zijn deze ook geïnformeerd 
over de reden van afwijzing. 
Gedeputeerde Van der Kolk meldt dat er een duidelijke link ligt met het museum (culturele 
infrastructuur). Er moet veel onderzocht worden, het Rijk had daaraan geen behoefte. De 
subsidie wordt pas beschikbaar gesteld als alles duidelijk is. 
Ze zal een bijgewerkte lijst van wat al is gedaan en van nog openstaande aanvragen aan de 
commissie sturen. 
De voorzitter concludeert dat het voorstel met deze toezegging als hamerstuk kan worden 
behandeld in PS. 
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6. Wijziging Stimuleringsregeling milieu Gelderland (SMG) 2007, onderdeel natuur- en 
milieu-educatie (PS2010-213) 
De PvdDieren plaatst vraagtekens bij de drempel van 10.000 euro. GVB ondersteunt dit. 
Groenlinks vraagt hoe omgegaan wordt met bezuinigingen die ook bij de gemeente drei
gen, waardoor dit werkveld risic,o's loopt. 
De WD stelt ter discussie of hier sprake is van een kerntaak, zie ook de discussie over IVN 
in de vorige commissievergadering. Niet duidelijk is welke subsidies structureel zijn. 
Gedeputeerde Van der Kolk deelt mee dat de grens van 10.000 euro is gebaseerd op 
ervaring uit het verleden: er kwamen grotere aanvragen. Inhoudelijk ligt onder punt 1 de 
focus op energie en klimaat en vitaal platteland. Als dit niet in de criteria opgenomen wordt, 
kun je aanvragen niet om die reden afwijzen. Het gaat in dit voorstel om incidentele midde
len voor projecten, die ook ingediend kunnen worden door lokale NME-centra. 
Bekeken moet nog worden waar de provinciale kerntaken liggen. Ook gemeenten zullen 
deze discussie voeren. 
De voorzitter stelt vast dat het voorstel als stemstuk in PS kan worden behandeld. 

7. Subsidie voor de realisatie van een droger bij de torrefactie-installatie van Topeli Ne
derland BV (PS2010-191) 
De ChristenUnie steunt het voorstel; het past goed in het programma. Het mag een ha
merstuk mag worden. 
De PvdA is ook positief maar stelt ten principale de vraag of in de subsidievoorwaarden 
moet worden opgenomen dat de biomassa uit de regio afkomstig moet zijn, om te voorko
men dat teveel gesleept wordt met biomassa. 
GroenLinks sluit zich hierbij aan. Ook is de vraag wat de effecten zijn op natuur en grond. 
Voorts vraagt Groenlinks of andere vormen dan subsidie zijn overwogen, want het gaat hier 
om een commercieel bedrijf. 
De PvdDieren vraagt of klimaatgelden besteed moeten worden aan producten die in ande
re provincies afgezet worden. Wie kan de C02-besparing claimen? De PvdDieren is er niet 
gelukkig mee dat het product niet lokaal wordt gebruikt. Niet duidelijk is of het om groot
schalige winning van biomassa gaat; dit kan nadelige gevolgen hebben. Tot slot is een 
aandelenconstructie overwogen. 
Het CDA vraagt welk procedé het meest oplevert: omzetting in biogas of het nu voorgestel
de procedé. Het stuk is hiet consequent m.b.t. afzet in Gelderland. 
GVB acht de voorgestelde C02-besparing niet mogelijk. GVB is tegen grootschalige win
ning van biomassa: het bodemmateriaal en daarmee bodemleven verdwijnt. GVB vraagt de 
notitiemertoe te sturen. 
De WD is niet tegen aanmoedigingssubsidies voor commerciêle bedrijven, maar hoe ver 
ga je daarin en hoe ga je om met concurrenten. De WO vindt dat de subsidie eenmalig 
moet zijn. 
De SP is positief over benutten van overig biomateriaal, maar de vraag is of in dit geval het 
overheidsgeld cruciaal is. Is er gekeken naar de energetische levenscyclus. Als er mee( dan 
alleen overig materiaal wordt gebruikt levert het waarschijnlijk een ander plaatje op. De SP 
vindt het kunstmatig om alleen naar C02-reductie in Gelderland te kijken, er is een mondi
aal klimaatprobleem. 
Gedeputeerde Van der Kolk vindt de discussie aan wie de C02-reductie is toe te schrijven 
op dit moment niet het belangrijkst. Ze beschouwt dit voorstel als het aangrijpen van een 
kans. Gelderland draagt zo een steentje bij aan wereldwijde C02-reductie. De provincies 
zijn gezamenlijk bezig om een goede toerekeningsystematiek te maken. 
Beleid is dat de biomassa uit de regio moet komen, om veel vervoer te voorkomen. Gelder
land heeft veel restbiomassa. Het convenant heeft de intentie dat bekeken wordt hoe het 
product bij Electrabel ingezet kan worden. In eerste instantie wordt dus afgezet bij Essent, 
maar in tweede instantie is dus ook inzet bij Electrabel aan de orde. Het gaat hier om een 
eenmalige subsidie voor innovatie, niet voor exploitatie. Het ligt niet voor de hand om voor 
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innovatieve projecten met aandelenconstructie te werken. Ze zal de overige vragen schrifte
Iijk beantwoorden. 
De voorzitter concludeert dat in PS beraadslaging zal plaatsvinden. 

8. lnpassingsplannen windenergie 
Dhr. Nijland; wethouder Zevenaar, spreekt in. 
Zevenaar is teleurgesteld in het opschortingsverzoek van Raedthuys BV. Het is een strate
gisch gebruik van de Crisis- en herstelwet (CHW), maar getuigt niet van een goede afwe
ging voor het gebied, of de wens om draagvlak te creêren. De discussie in PS gaat over de 
vraag wanneer de provincie meewerkt aan verzoeken om een inpassingsplan. Het is aan
geduid als laatste redmiddel. Als dat zo is, betekent dit dat uitvoerig overleg daaraan vooraf 
moetzijn gegaan. De CHW heeft een economisch doel, en de activiteiten die eronder vallen 
zijn zorgvuldig geselecteerd: uitbreiding van bestaande activiteiten/infrastructuur. Een wind
molenpark is niet bestaand en is ook niet gericht op economisch gewin. 
De goede route is om eerst een notitie vast te stellen over de toepassing van het inpas
singsplan en daarna aanvragen daaraan toetsen. De CHW zal een afwijzing niet gemakke
lijker maken, maar ook dan blijft een goede motivering mogelijk, met respect voor lokaal 
bestuur en zonder gevaar voor schadeclaims. Zevenaar werkt mee aan regionale ontwikke
lingen. Hij vraagt de bijdragen van gemeenten aan regionale ontwikkelingen in de overwe
ging mee te nemen, en niet alleen het individuele verzoek te beschouwen. 

Dhr. Leisink geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel. Doordat de CHW is aangenomen, 
komt de discussie in een ander daglicht. Hij zal het initiatiefvoorstel daarop aanpassen. 
Verder ligt er een opschortingsverzoek van Raedthuys. Hij gaat ervan uit dat intrekken is 
bedoeld. Als dat zo is, komt dat gedachtestreepje in het ontwerpbesluit te vervallen. De 
notitie van GS is niet te zien als wensen en bedenkingen. Hij gaat ervan uit dat dat nog 
komt. Uit de notitie komt naar voren dat er politieke ruimte is om ja of nee te zeggen tegen 
medewerking verlenen. Als blijkt dat er een meerderheid is voor het initiatiefvoorstel ver
zoekt hij GS om ondersteuning te geven bij de vervolmaking van de onderbouwing. 

De SP constateert dat de juridische adviezen in grote lijnen dezelfde conclusie trekken: PS 
kunnen een verzoek gemotiveerd afwijzen; zonder groot risico op schadeclaims en het is 
verstandig een structuurvisie te maken. Laten we dat zo snel mogelijk oppakken. Wat nieuw 
en zorgelijk is, is dat Raedthuys al bij voorbaat aangeeft inpassingsplannen te willen aan
vragen, vooruitlopend op een besluit van de raad. Zorgvuldige afweging in en tussen de 
gemeenten wordt doorkruist door de indruk die wordt gewekt dat de provincie de gemeente 
toch wel buiten spel zat zetten. Precies wat een meerderheid in PS niet wilde. Ook is nieuw 
dat GS erkennen ongelijk te hebben. Dat het blufpoker was lijkt te zijn bevestigd. Toch wil
len GS de route van inpassingsplannen bewandelen en vragen daarover de mening van PS. 
Dat hebben PS al driemaal gedaan. De SP verwacht dat GS de Staten serieus nemen en 
meewerken aan wat de meerderheid willen en PS ondersteunen, zeker daar waar PS be-
voegd zijn. . 
De PvdA heeft moeite met het idee dat je een hek om de provincie of gemeente kunt plaat
sen en daarmee ongewenste dingen buiten kunt houden. Ook heeft de PvdA moeite met de 
mening dat we geen respect hebben voor lokale overheden. Wat lokaal kan moet lokaal, 
maar de PvdA is ervan overtuigd dat er zaken zijn waarvoor bovenlokale regie nodig is en 
dat wij zelf en anderen ook respect moeten hebben voor het provinciaal bestuur en de be
voegdheden die de wet aan het provinciaal bestuur geven. De Wro geeft de mogelijkheid 
van inpassingsplannen, omdat er duidelijk geanticipeerd wordt op de situatie dat er voor 
sommige problemen een andere overheid nodig is om de keuzes te maken. Deze zijn voor 
de gemeente mogelijk niet welgevallig, maar noodzakelijk in breder verband. Tot slot vraagt 
de PvdA wanneer de structuurvisie er zal zijn en vraagt ze een toelichting op de relatie 
zoekzones-gronden die aangewezen zijn voor windenergie. 
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De WO heeft eerder over blufpoker van GS gesproken in de discussie over de inpassings
pJannen voor windenergie. De WD blijft daarbij. Ook onder de CHW is er nog een behoor
lijke belaidsvrijheid om aanvragen af te wijzen. Het initiatiefvoorstel kan gewoon aangeno
men worden. 
Het CDA mist een ,goede balans tussen de verschillende vormen van duurzame energie. 
Het CDA was blij met de toegezegde structuurvisie, die een relatie legt tussen wind-, zonne
en bic-energie en een antwoord moet geven op de dreigende verrommeling. Het CDA was 
niet blij met de aangekondigde medewerking aan inpassingsplannen. In de voorliggende 
notitie zijn de juridische consequenties bezien. Deze zijn voor het CDA geen aanleiding zijn 
standpunt te herzien. Het CDA dringt aan op spoed met de structuurvisie. Het CDA blijft de 
doelstelling voor windenergie steunen en is ook niet per se tegen een inpassingsplan, maar 
wel tegen een inpassingsplan zonder aantoonbare noodzaak. 
Groenlinks vindt het goed dat er nu meer duidelijkheid is, maar heeft nooit de indruk ge
had dat Provinciale Staten niet beslissen over het maken van een inpassingsplan. We moe
ten onszelf en onze doelstellingen serieus nemen. Het is nog niet zeker dat de doelstellin
gen 2015 worden gehaald. Als we nu al de mogelijkheid van het inpassingsplan uitsluiten, 
dan heeft dat effect op gemeenten en zal het behalen van doelen moeilijker worden. In 2050 
moet de provincie klimaatbestendig zijn. In de Wro-agenda is afgesproken dat waar ge
meenten het lokaal niet willen of kunnen, de provincie actief optreedt. Daar moeten we aan 
vasthouden. Ook het ontbreken van een structuurvisie moet geen beletsel zijn om een in
passingsplan niet toe te passen. Voor het bereiken van de doelen is het redmiddel inpas
singsplan nodig. 
De ChristenUnie vindt dat, willen we de doelstellingen halen, maximaal moet worden inge
zet en moeten de zoekzones worden gebruikt, als de gemeenten niet meewerken. De vraag 
is of andere fracties de twijfel over de status van zoekzones windenergie ook hebben over 
de andere zoekzones. De ChristenUnie vreest de grip op de realisering van de doelstelling 
kwijt te raken door nu al af te zien van inpassingsplannen. De ChristenUnie is voor het uit
breiden van de structuurvisie naarzonne-en bic-energie. De ChristenUnie overweegt een 
motie/amendement. 
Het standpunt van de PvdDieren is niet gewijzigd. Landelijke partijen hebben deze week 
een soort verdrag gesloten dat er in 2050 6000 MW op het land moet zijn. Daar zal Gelder
land een bijdrage aan moeten leveren. Windmolens zijn een efficiênte manier voor opwek
king van groene stroom en hebben niet de nadelen van bijvoorbeeld bio-energie. Draagvlak 
voor projecten kan worden vergoot door omwonenden te laten participeren. De PvdDieren 
wil windmolens zo dicht mogelijk bij stedelijk gebied en snelwegen, ter voorkoming van hori
zonvervuiling in het landelijk gebied. De vraag is of de huidige zoekzones in dat opzicht 
goed gekozen zijn. Ten aanzien van het voorstel verzoekt hij aparte beslispunten van de 
locaties te maken. 
De SGP heeft aan eerdere discussies niets toe te voegen. M.b.t. het voorstel: er kan nu 
geen beslissing worden genomen, tenzij we beslissen medewerking af te wijzen. Een ge
gronde beslissing kan pas worden genomen als mede aan de hand van de structuurvisie 
een beter beeld kan worden gevormd. 
Dhr. Leisink licht het onderscheid tussen "gronden" en "zoekzones" toe. Hij is het met GS 
eens dat de zoekzones in het streekplan niet als "gronden" gezien kunnen worden. De 
zoekzones in het streekplan zijn te ruim, want er zou geen enkel inpassingsplan meer kun
nen worden geweigerd, wat zou leiden tot verrommeling. Hij zal het ontwerpbesluit hierop 
aanpassen en ook opnemen dat de structuurvisie snel moet komen. Mocht m.b.t. Hattemer
broek de aanvraag worden ingetrokken, dan zal dat ook nog worden aangepast. 
Gedeputeerde Verdaas licht toe dat de aanvankelijke melding van GS over medewerking 
aan De Bijvanck is gedaan, veronderstellende dat dit instemming van PS kon hebben. In
middels is duidelijk dat het een stuk genuanceerder ligt. De intentie is nooit geweest PS de 
politieke beslissing te ontzeggen, maar om een zorgvuldige voorbereiding te doen; Hij wil de 
betekenis van de CHW en het overgangsrecht goed laten bestuderen. Dat de CHW is aan-
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genomen is een antwoord op de grote moeite die er is om bouwprojecten en ook windmo
lenprojecten van de grond te krijgen. 
T.a.v. het initiatiefvoorstel: het verzoek van Raedthuys is materieel van tafel. Over de twee 
locaties in Branekhorst hebben GS al aangegeven dat die projecten moeilijk liggen, vanwe
ge ruimtelijke belemmeringen. Ook in zoekzones moet nagegaan worden of er ruimtelijke 
belemmeringen zijn. Materieel zijn die projecten dus ook van tafel. De Raad van State heeft 
gisteren het bestemmingsplan Hattemerbroek vernietigd, dus ook dat project is materieel 
van tafel, al heeft de indiener dat nog niet bevestigd. Formeel moeten deze verzoeken af
gewezen worden, maar materieel, in de praktijk zijn ze van tafel. 
Hij is van mening dat de provincie gebruik mag maken van bevoegdheden. daar horen geen 
termen als dwang en door de strot duwen bij. 
Hij wil eerst goed uitgezocht hebben of het streekplan valt onder het regime van de CHW 
voor hij een structuurvisie maakt. Bovendien zal een nieuw kabinet afspraken willen maken 
over verhoogde doelstellingen. Daarom stellen GS voor te wachten met inspraak over de 
nieuwe structuurvisie tot daarover duidelijkheid is. Bovendien heeft het ook alleen zin als er 
de bereidheid is bij PS om op de gevonden locaties ook daadwerkelijk projecten te realise
ren. 
In tweede termijn blijft de WO erbij dat de gedeputeerde blufpoker heeft gespeeld, en door 
de strot duwen is gebruikt, omdat de WO moeite heeft met het dwingend opleggen van 
zaken. Windenergie is voor de WO niet van voldoende belang om dat dwingend op te leg
gen. 
De PvdDieren vraagt hoe de gronden zullen worden aangewezen en wat de status van het 
streekplan is onder de nieuwe Wro. Ook vraagt hij of in de ruimtelijke verordening over 
windenergie iets kan worden opgenomen. 
De SP geeft aan dat al in het voorjaar 2009 duidelijk was dat een meerderheid van PS te
rughoudendheid wilde. Hij vraagt of dit nu goed doorgedrongen is bij GS. !ets verplichten 
aan iemand die dat niet wil is dwang, ook als dit volgens de regels is. 
Groenlinks stelt voor over de wijze waarop PS verzoeken kunnen afwijzen of honoreren in 
de volgende commissie te bespreken. Er moet tempo gehouden worden. Op welke termijn 
kan een nieuwe structuurvisie afkomen. 
De GVB acht het niet uitgesloten dat in de toekomst een meerderheid te vinden is voor het 
maken van een inpassingsplan. 
De PvdA vraagt hoe lang de procedure voor een structuurvisie duurt en betoont adhesie 
aan de opmerking dat er dan de bereidheid moet zijn om waar noodzakelijk een inpassings
pJan te maken. Ook vraagt de PvdA t.a.v. artike11 CHW of niet per keer gronden aangewe
zen kunnen worden, of dat het noodzakelijk is daarvoor een structuurregeling te hebben. 
De ChristenUnie vindt van belang dat ook naar de RO-kaders wordt gekeken. Hij wijst de 
andere fracties erop dat de provincie een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft. 
Dat zal niet altijd goed vallen bij gemeenten, maar daar is de provincie voor. 
Gedeputeerde Verdaas constateert dat er overeenstemming is over de vier casus. Om elk 
misverstand voor de toekomst te voorkomen: elk verzoek om een inpassingsplan zal door
gezonden worden naar PS. Hij gaat ervan uit dat het gewenst is dat GS dat verzoek van 
een advies voorzien. Een structuurplan maken duurt een paar jaar. De vraag is of je dit pro
ces moet optuigen voor enkele locaties. Mocht de doelstelling verdubbelen, dan wordt het 
een ander verhaaL GS zal met de informatie over de CHW en mogelijke verhoging van de 
doelstelling terugkomen naar PS. Hij stelt voor dat GS geen aparte wensen en bedenkingen 
aan PS sturen, maar de indieners assistentie verlenen bij het maken van het vervolgvoor
steL 
De voorzitter concludeert dat er een vervolgvoorstel komt en dat het debat in PS wordt 
voortgezet. 

9. MER en haalbaarheidsstudie Nieuw Hulckesteijn 
Mw. Reddering spreekt in namens de gebruikers van Nieuw Hulckesteijn (zie bijlage 2). 
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De SP constateert dat de plannen grootschalig zijn. Het lijkt een nieuwe Blauwe Stad en dat 
staat grotendeels leeg. De SP vindt dat een zienswijze moet worden ingediend, want hetja
mits principe van de EHS, het nee-tenzij principe voor Natura2000 en andere wettelijke 
beschermingsregels worden geschonden. Het gebied behoort tot een van de strengst be
schermde gebieden in de provincie. De plannen zijn te groot eri lokken waarschijnlijk ook 
permanente bewoning uit. Hoe verhouden deze plannen zich tot het provinciaal beleid. Tot 
slot: er is geen goed onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van deze plannen, wat ze 
werkelijk oplossen en of er voldoende recreatieplaatsen overblijven op de Veluwe voor men
sen met een bescheiden inkomen. De SP ziet deze elementen graag terug in een zienswij
ze. 
De PvdA vraagt wat de provincie kan doen en of er overleg is geweest. Waar komt de com
pensatie en is het denkbaar dat een provinciaal belang wordt geschonden. Tot slot is de 
vraag of op het op termijn toch weer eerste woningen worden en we een nieuw probleem 
creêren. Is het geen provinciaal belang om dat te voorkomen. 
De ChristenUnie vindt dat een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en dat ge
toetst moet worden of het past in de ruimtelijke provinciale kaders. Daar wil de fractie een 
oordeel over van GS. In aanvulling op andere gestelde vragen vraagt de fractie of het klopt 
dat met andere grondeigenaren geen overleg is geweest, welke gevolgen permanente be
woning heeft op de omgeving en of de uitbreiding past in het karakter van het gebied zoals 
de provincie dat wil. 
GVB wijst erop dat de constructie van de RGV vragen oproept: het is een bedrijf, maar in 
het bestuur zitten wethouders en gemeenten zijri aandeelhouders. GVB vindt het zonne
klaar dat een verslechtering zal plaatsvinden die in strijd is met het provinciaal belang. GVB 
vraagt GS actief op te treden. 
Groenlinks sluit zich aan bij de vragen van de SP. Er is sprake van een provinciaal belang 
en daar zou actie op moeten worden ondernomen. Ook moet er alles aan worden gedaan 
om nieuwe gevallen van permanente bewoning te voorkomen. 
PvdDieren sluit zich aan bij de inbreng van SP, PvdA en Groenlinks. 
Gedeputeerde Verdaas wijst erop dat de provincie hier beperkte invloed heeft. Hij wil geen 
verkeerde verwachtingen wekken. Het initiatief ligt bij de gemeente en het is het recht van 
de eigenaar om plannen te ontwikkelen. Het plan zal aan al de vereisten moeten voldoen en 
hij zal daarop ook toezien. De provincie heeft in een gesprek in december al uitbereid gere
ageerd op de MER en onvolkomenheden geconstateerd. Deze zijn deels wel en deels niet 
verwerkt. Er zal dus nu een zienswijze van de provincie uitgaan. Daarna komt het bestem
mingsplan. Daaruit zal blijken hoe het is doorvertaald. Dan kan worden beoordeeld of het 
gegrond is een aanwijzing als ultiem .instrument in te zetten. Hij ziet het gevaar van perma
nente bewoning, maar als de bedrijfsmatige exploitatie is geregeld, dan heeft de provincie 
geen middelen om het plan een halt toe te roepen. 
De SP ziet de inbreng van GS als toezegging dat er een zienswijze wordt ingediend. 
De PvdDieren vraagt of er al overleg over de compensatie is geweest. GVB wil meer infor
matie over de inhoud van de zienswijze. 
Gedeputeerde Verdaas zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over het gesprek 
over de merNieuw Hulckesteijn. M.b.t. compensatie zal in de ruimtelijke procedure moeten 
blijken of dat voldoende gebeurt. 

De agendapunten Teerhoudend asfalt en Meerjarenprogramma Bodem 2010-2014 worden 
verschoven naar de vergadering op 14 april2010. 

10. Rondvraag 
N.a.v. het antwoord op de schriftelijke vragen vliegveld Lelystad (PS2009-1 025) vraagt de 
ChristenUnie: 

1. Is uw inschatting correct dat de Provincie Gelderland geen positie heeft, maar de 
gezamenlijke gemeente op de NW-Veluwe wel? 
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3. Hoe verhoudt het standpunt van GS zich (geen positie) ten opzichte van het feit dat 
de bezwaren van de Noord-West Veluwe wel ontvankelijk zijn verklaard. 

Gedeputeerde Verdaas deelt mee dat Gelderland naar de rechter had kunnen stappen en 
de ontvankelijkheid is inmiddels gebleken. GS vinden dat men terughoudend moet zijn met 
een procedure voeren, omdat de geluidscontouren niet over Gelders grondgebied lopen, de 
gemeenten nog niet eens zijn over de gewenste vliegroutes en de deelname aan de Tafel 
van Aiders is op basis van goodwill. 

11. Sluiting 
Om 12.30 uur. 

Arnhem, 22 maart 2010- zaak nr. 2010-000187 

Aldus vastgesteld op 14 april2010, 

Secretaris 
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Afsprakenlijst Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (incl. afspraken uit PS) 

Nr. Datum afspraak Afspraak Uitvoering Stand van zaken 
door 

28 5 mrt 2008 Uitvoeringsregeling molenver- I wsc l pm 
ordening evaluatie: tweejaar-
Ze zal de concrete gevallen m.b.t. lijkse cijfermatige 
de uitvoeringsregeling molenver- .rapportage bij de 
ordening melden aan PS en over jaarrekening; in 
een jaar een evaluatie toesturen. april/mei komt een 

voorstel 

J47 PS 19-3-08 Wro agenda MERO 2010 

I 

GS zal aan PS rapporteren over 

I 
de ervaringen met de agenda. De 
wijze van evalueren wordt in de 
commissie besproken. I 

68 PS 11-11-09 Het college zal met een notitie B&SWSC bij Voorjaarsnota 
komen over de Stichting Oude 2010 

l Gelderse Kerken. 
j 69 RWM 2-12 GS zullen schriftelijk antwoorden P&C MERO z.s.m. 

op de vraag hoe de woningbouw I 

in de lentse Waarden wordt ge- I 

compenseerd. 
! 

74 RWM 13-1-10 Woningbouw P&CWSC RWM 14-4-10 

I 
In maart spreekt de commissie 
verder over de woningbouw aan 
de hand van de inventarisatie van I 
bouwprojecten 2010-2012 

80 ! RWM 17-3-10 Gedeputeerde Verdaas zegt toe TALO ! 14april2010 
de commissie schriftelijk te infor-

! 

meren over het gesprek over de 
mer Nieuw Hulckesteijn. 

81 RWM 17-3-10 Gedeputeerde Van der Kolk zal P&C WSC z.s.m. 
1 een bijgewerkte lijst Religieus ! 

erfgoed opsturen aan de commis- I 

I 
sie, waarop is te zien wat al is I 

I 
gedaan en welke aanvragen er I ' nog zijn. ... 
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RAEDTHUYS 

College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

Enschede, 21 jun.! 2012 

01400800 

Betreft: Verzoek tot het opstelten van een inpassingsplan ten behoeve van Windpark Bljvanck 

Geacht College, 

Hierbij ontvangt u ons principeverzoek voor medewerking aan de realisatl.e van Windpark Bijvan cl< in 
de gemeente Zevenaar. Wij verzoeken u een inpassingsplan op te stellen om dit windpark 
planologisch mogelijk te maken. 

Raedthuys Windenergie B.V. dient dit verzoek in mede namens de grondeigenaren die betrokken zijn 
bij Windpark Bijvanck. In de bijlage treft u ons verzoek aan. 

Dit verzoek is gebaseerd op artikel9e van de Elektriciteitswet 1998. Op basis van dit artikel heeft 
Provinciale Staten de bevoegdheid inpassingsplannen vast te stellen voor de aanleg of uitbreiding 
van windturbineparken voor de opwekking van windenergie met een capaciteit van 5 tot 100 MW. In 
artikel 9e, lid 2 van de Elektriciteftswet staat dat Provinciale Staten in ieder geval toepassing aan deze 
bevoegdheid geven als betrokken gemeente een aanvraag voor het vaststellen van een 
bestemmingsplan heeft afgewezen. Dat is hier het geval. De gemeente Zevenaar heeft op 18 april 
jongstleden besloten geen medewerking te willen verlenen aan het vaststelfen van een 
bestemmingsplan ten behoeve van dit initiatief. 

Zoals u bekend is, is een eerder verzoek voor het vaststellen van een inpassingsplan door Provinciale 
Staten afgewezen. Dit was op 31 maart 2010. Wij hebben belangrijke redenen om dit verzoek 
opnieuw in te dienen. Ten eerste hebben wij nu een formele afwijzing van de gemeente Zevenaar. 
Naar onze mening bent u dan volgens de Crisis- en herstelwet verplicht om een inpassingsplan vast 
te stellen. Ten tweede is de provinciale doelstelling van 140 MW opgesteld windenergievermogen in 
2020 nog (lang) niet gehaald. En wij hebben de indruk dat Windpark Bijvahck hard nodig is om deze 
doelstelling te halen. Tot slot past dit initiatief naar onze mening uitstekend in het onlangs 
vastgestelde 'Gelderse Programmaplan voor Energietransitie (2012-2015)', Windpark Bijvanck kan 
een belangrijke rol spefen in de door Provinciale Staten gewenste 'Toekomstbestendige 
energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en groei'. Naast de productie van 
duurzame elektriciteit geeft hetwindpark de betrokken grondeigenaren een belangrijke impuls om 
hun agrarische bedrijven in stand te houden en/ of te laten groeien. Raedthuys heeft ook de kennis 
en ervaring om omwonenden mee te kunnen laten profiteren van de financiële baten van de 
windturbines. Graag verwijs ik u naar het deel 'BurgeF"W"indpark' zoals opgenomen in ons verzoek. 
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Tevens verzoeken wij u de provindale coördinatieregeling van toepassing te verklaren op Windpark 
Bijvanck. Een coör:dinatieregeling op basis van de Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid de 
procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor dit project sneller kan worden gerealiseerd. 

kunt u contact opnemen met of 
e-m Ik vraag u om dit verzoek voortvare 
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l. Inleiding 

Raedthuys en de g.-ondeigena.ren verzoek~n de provirn::ie Gelderland tot het vaststellen van 
een inpassingsplan ten behoeve van Windpark Bijvanck. Dit verzoek wordt ingediend bij de 
provincie omdat de gemeenteraad van Zevenaa•· op 18 april 10 t 2 heeft besloten geen 
medewerking te verlenen aan <lit project. In hoofdstuk 3 wordt nader ingEgaan op dit besluit 
van de gemeente Zevenaar. 

Raedthuys Windenerg\e B.V. dientdit verzoek in. mede namer1s de grondeigenaren die 
betrokken zijn bij Windpark Bijvanck. 

Dit verzoek is gebaseerd op artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998. Op basis van dit artikel 
heeft Provinciale.Staten de bevoegdheid inpassingsplannen vast te stellen voor de aanleg of 
uitbreiding van windturbineparken voor de opwekking van windenergie met een capaciteit van 
5 tot I 00 MW. In artikel 9e. lid 2 van de. Elektl·idteitswet staat dat: Provinciale Staten in ieder 
geval toepassing aan deze bevoegdheid geven als de betrokken gemeente een aa.nvraag voor 
het vaststellen van een bestemmingsplan heeft afgewezen. Dat is hier het geval. 

Het Rijk beoogt om windenergieprojecten zoals Windpark Bijvanck versneld te realiseren 
door Provinciale Staten deze mogeHjkheid te geven. Wij rekenen er op dat u hieraan 
meewerkt en daarmee laat zien dat u het belang van de opwekking van duurzame energie. ook 
In Gelderland. erkent. 

Windpark Bijvanck is een project in een 'zoekzone windenergie' zoals vastgelegd in uw 
Streekplan Gelderland 2005. Dit windpark kan een forse bijdrage leveren aan de provincia.le 
ambitie zoals weergegeven in het beleid van de provincie. 

Het vaststellen van een inpassingsplan is een instrument dat hier verantwoord toegepast kan 
wo1·den. Medewerking van de provincie leidt: toe een versnelling van de realisatie van dit 
project. 

Tevens verzoeken wij u de provinciale coördinatieregeling van toepassing te verktaren op 
Windpark Bijvanck. Een coördinatieregeling op basis van de Wet ruimtelijke ordening biedt de 
mogelijkheid de procedures te verkorten en te stroomlijnen. waardoor dit project sneller kan 
worden gerealiseerd. 
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2. NAW-gegevens Raedthuys Windenergie B.V. 

Mede namens de grondeigenaren wordt dit verzoek ingediend door: 
Raedthuys Windenergie B.V. 
Hengelosestraat 569 
7521AG Enschede 
Telefoon 053-4341200 
Fax 053-4341223 
E-mail info@raedthuys.nl 

2.1 Grondeigenaren 
Een viertal grondeigenaren heeft met Raedthuys een overeenkomst getekend tot vestiging van 

nn,~M'Iro.rh1" ten behoeve van de bouw van windturbines. Dit zijn de families-

Deze grondeigenaren hebben de percelen waarop de overeenkomsten gelden in eigendom. Op 
onderstaande plattegrond is aangegeven welke percelen in de overeenkomsten zijn vastgelegd. 
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3. Beschrijving windpark 

3.1 Oe locatie 
De locatie ligt in het open gebied tussen Angerlo en Didam. De kavels liggen langs de 
Didamsche Wetering. De meeste kavels liggen in de gemeente Zevenaar, een klein deelligt in 
de gemeente Montferland. 

. - . 
Plangebied Windpark Bijvanck in de gemeenten Zevenaar en Mont(erland 

Dit gebied valt binnen de zoekzone windenergie zoals weergegeven in het Streekplan 2005 (zie 
figuur 7). Uitbreiding naar het oosten toe is mogelijk. maar deze percelen (zie figuur I) vallen 
buiten de provinciale zoekzone. De lichtgroene lijn is de gemeencegrens. 

3.2 De windturbines 
Voor de ontwikkeling van dit windpark wordt is uitgegaan van moderne windturbines met een 
groot vermogen (circa 3 MW) en een hoge elektriciteitsopbrengst. Deze windturbines hebben 
een laag toerental en ogen daardoor rustiger dan kleinere windturbines. Dit geeft een positief 
effect op de beleving van de windturbines in .het landschap. Daarnaast is de productie van 
elektriciteit hoger. Er is ruimte voor 5 windturbines. 

Het is niet gewenst om nu al een definitieve keuze voor een type windturbine maken. Een 
inpassingsplan kan ruimte bieden om binnen minimale en maximale afmetingen van ashoogte, 
rotordiameter en totaal parkvermogen een type windturbine te realiseren. Deze flexilJciliteit in 
het inpassingsplan is gewenst. De ontwikkelingen op het gebied van windenergie en 
windturbines gaan snel. Door de keuze voor het type windturbine zo laat mogelijk, dat wil 
zeggen op het moment dat aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, te maken kan een 
windturbine worden gekozen die binnen de randvoorwaarden uit het inpassingsplan (en 
eventueel andere vergunningen) een zo hoog mogelijk rendement heeft. De locatie kan zo 
optimaal worden benut. 
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Om de potentie van de windturbines in beeld te brengen, is voor de berekening van de 
opbrengst uitgegaan van een windturbine van het type Yestas V90 met een ashoogte van I 05 
meter en een rotordiameter van 90 meter. Het vermogen van deze windturbine is 3 MW. Het 
totale parkvermogen komt met deze turbine dus uit op IS MW. 

Om een indicatie te krijgen van de elektriciteitsproductie, hebben wij Wind Service Holland 
een opbrengstberekening laten maken. Uit de berekening blijkt dat één Yestas V90-3MW 
windturbine op de locatie van Bijvanck ruim 6.800.000 kWh per jaar produceert. Deze 
productie is equivalent met het verbruik. van 2.000 huishoudens. Windpark Bijvanck heeft 
daarmee een productie die equivalent is aan het verbruik van circa I 0.000 huishoudens. 

Een zeer belangrijk pluspunt van windenergie is het milieuvoordeel bij het op deze wijze 
produceren van elektriciteit. In principe wordt hiermee de uitstoot vermeden van stoffen die 
het mîlieu belasten. Het gaat om stoffen als kooldioxide. zwaveldioxide en stikstofdioxide. 
Volgens berekeningen van het CBS, gebaseerd op het Protocol Duurzame Energie (2004) van 
SenterNovem, is het mogelijk dat door de productie van l kWh door een windturbine een 
uitstoot van 580 gram kooldioxide wordt vermeden. 

Per windturbine kan Windpark Bijvanck een besparing op de uitstoot van C~ opleveren van 
bijna 4.000 ton per jaar. Voor 5 windturbines komt dit neer op een besparing van 24.000 ton 
per jaar. 

3.3 Inpassing in het landschap 
De locatie biedt mogelijkheden voor de realisatie van 5 windturbines. Indien van de uitbreiding 
gebruikt wordt gemaakt, is de plaatsing van 8 windturbines mogelijk. 

Figuur 3 Situering windturbines 

1\ . 

In figuur 2 is een mogelijke situering van de windturbines weergegeven. Deze lijn van 
windturbines volgt de Didamsche Wetering. Langs dit landschapsobject zijn de windturbines 
goed in te passen. De lijn van het landschap wordt daarmee gevolgd. 
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4. Qukkscan effecten 

In dit hoofdstuk worden de effecten van Windpark Bifvantk op de omgeving ko1-c beschreven. 
Er zijn nog geen onderzoeken uitgevoerd naa1· de effecten van dit windpark op de omgeving. In 
het kader van een inpassingsplan (en aanvraag orngevingsvergunning) zat dit zeker gedaan 
worden. Deze effecten op de omgeving zijn namelijk van belang bij het al dan niet vaststellen 
van het inpassingsplan. Hieronder staat een algemene beschrijving van effecten die vaak 
voorkomen bij de plaatsing van windturbines. 

In dit hoofdstuk is de volgorde aangehouden zoals genoemd op het formulier 'lnpassingsplan 
op aanvraag: inzendingsvereisten' van de provincie Gelderland. Aan de aspecten lucht en licht is 
,geen aandacht besteed, omdat deze volgens ons niet relevant zijn voor de effec1:en van deze 
windturbines. Wel is aandacht besteed aan het aspect slagschaduw; deze is opgenomen na het 
aspect geluid. 

4.1 Ecologie/Natuur 
Bij de beschouwing van effecten op de natuur kan onderscheid worden gemaakt tussen 

. effecten voor de flora en voor de fauna. 

Het is niet te verwachten dat de windturbines effect hebben op de flora in het gebied. De 
kavels zijn in gebruik als agrarische grond. Dctarmee is de kans dat beschermde plantensoorten 
hier voot·komen gering. Indien een beschermde plantenwort op de locatie van een 
windturbine of het ontsluitingspad voorkomt. zal d'eze tijdig verplaatst worden. 

Ten aanzien van de fa.una kunnen zich een aantal verschillende effecten voordoen. Dit zijn 
effecten als verstoring van broedende vogels, risico op aanvaring, verstoring doot· barrière
werking en verstoring van de leefomgeving. Al deze effecten moeten worden onderzocht. 

In diverse provinciale nota's heeft de kavel waar de meest oostelijke windturbine zou komen 
een status. In het Natuurbeheerplan Gelderland 2009 is aangegeven dat dit 'bot:a;nisch 
waardevol grasland' is. In de Ecologische HoofdstnJctuur uit 2009 is dit gebied aangeduid als 
'Ecologische verbîndingszone.'. Onderzoek zal uit moeten wijze of deze status te combineren is 
met de plaatSing nn een windturbine. 

4.2 landschap 
In de Landsc:hapsvisie Gelderland behoort de een deel van de locatie van Wîndpark Bijvanck 
tot de 'Ove'rige lands:chappen' en een deel tot de 'Waardevolle landschappen'. Nader 
onderzoek moet uitwijzen hoe windtu•·bines hier in te passen ziin. Er is geen sprake van een 
Nationaal landschap. 

4.3 Geluid 
Windturbines veroorzaken gelu'd dat hinder kan veroorzaken in de omgeving. Door de aanleg 
van het windmolenpark zal de geluidsbelasting dan ook veranderen. 

Voor windturbines vindt de toetsing aan de geluidsnormen anders plaats dan bij veel andere 
bedrijfsactiviteiten. Bij windturbines is de geluîdsproductie (mede) afhankelijk van de 
windsnelheid. Daarnaast is het geluid van de omgeving ook mede afhankelijk van de 
windsnelheid. Bij harde wind is het geluid van de windturbines al snel minder dan het 
omgevingsgeluîd dat wordt verooruakt door bijvoorbeeld het verkeer, bomen en 
landbouwgewassen. Bij een lage windsnelheid staan de windtur·bines stil of draaien z.e met een 
laag toerentaL De windturbines produceren dan relatief weinig geluid. 
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ln het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit} is vastgelegd 
dat windturbines moeten voldoen aan de geluidnorm Lden 47 en Lnight 41. Bij de inpassing van 
windturbines, zoals op voldoende afstand van woningen plaatsen. wordt uitgegaan aan het 
vok!oen aan deze geluidnormen. Indien nodig is het mogelijk om maatregelen te treffen aan de 
windturbines waardoor het geluidniveau omlaag gaat. 

De ontwikkeling van Windpark Bijvanck loopt al zo lang dat een eerde1· onderzoek naar de 
geluidbelasting is gebaseerd op de toen geldende norm Windnormcurve (WNC-40). Deze 
gegevens zijn nu gedateerd, maar onze ervaring is dat beide normen behoorlijk overeen 
komen. In onderstaand figuûr zijn geluidcontouren weergegeven . 
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Maatgevend "is de rode contour, deze komt overeen met de WNC-40. Binnen deze contour 
zijn geen woningen van derden gelegen. De groene contour geeft een 5 dB(A) lagere waarde 
aan. Onaanvaardbare hinder ten gevolge van geluid wordt niet.verwacht. 

Als de provincie instemt met dit principeverzoel<, zal onderzoek worden gedaan op basis van 
de vigerende geluidnorm. Nieuwe investeringen zijn dan gerechtvaardigd. · 

4.4 Slagschaduw 
Als de zon door de draaiende wieken van een windturbine schijnt, ontstaat op de grond een 
slagschaduw. Deze kan tot hinder leiden. Door middel van een computerprogramma kan de 
baan van de schaduw worden bepaald. Daarbij kan voor elke plek binnen die schaduwbaan 
worden aangegeven in welke mate en op welk moment van de dag mogelijk schaduwhinder kan 
optreden, Volgens de wetgeving moet een windturbine zijn voorzien van een automatische 
stilstandvoorziening indien er gemiddeld meer dan I 7 dagen per jaar en gedurende meer dan 
20 minuten per dag slagschaduw op een woning kan optreden {art. 3.12 Regeling algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer). Zo wordt onaanvaardbare hinder door slagschaduw 
voorkomen. 
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In figuur 4 is de schaduwcontour weergegeven. Hierbij is uitgegaan van windturbines met een 
ashoogte van I OS meter en een rotordiameter van 90 meter. De hiervoor genoemde 
schaduwnorm komt overeen met de blauwe contour (circa 5 uur slagschaduw per jaar). 
Binnen deze contour liggen enkefe woningen. De windturbines worden voorzien van een 
voorziening die de windturbines automatisch stilzet als er sprake is van slagschaduwhinder die 
groter is dan wettelijk aangegeven. Daardoor wordt voorkomen dat er sprake is van 
onaanvaardbare hinder door slagschaduw. 

Door de draaiende rotor oncstaat een periodieke verandering van de belichting van de zon op 
een bepaatde plaats. Dit wordt aangeduid als lichtsterktewisseling. Uit onderzoek is gebleken 
dat de gevolgen van de lichtsterktewisseling afhankelijk zijn van de frequentie, de zogenaamde 
flikkerfrequentie. In het algemeen worden passeerfrequenties tussen 2,5 Hz (rotaties per 
seconde) en 14 Hz als hinderlijk ervaren en kan dit in sommige ~allen zelfs lichamelijke 
invloed hebben. Bij moderne windturbines is de passeerfrequentie altijd lager dan 2,5 Hz. 

4.5 Water 
Het plangebied kent geen beschennde status met betrekking tot grond- of oppervlaktewater. 
Door he.t gebied loopt de Didamsche Wetering. 

De bouw van de windturbines en de aanleg van het ontsluitingspad hebben nagenoeg geen 
effecten op de waterhuishouding. Wel zal er sprake zijn van een lichte verhardingsteename in 
het gebied (pad en funderingen}, maar dit zal geen noemenswaardige effecten met zich mee 
brengen. De afstand van de windturbines en de ontsluitingsweg tot de Didamsche Wetering 
wordt in overleg met het waterschap bepaald. 
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4.6 Bodem 
De bouw van de windturbines en aanleg van het ontsluitingpad levert in zeer beperkte mate 
verstoring van de bodem op. Voor de windturbines moeten heipalen in de grond worden 
gebracht, ook moet de ruimte voor de fundering (circa 2 meter hoog) worden uitgegraven. 
Voor het ontsluitingspad moet de grond w.orden geëgaliseerd en waarschijnlijk zal een 
zandpakket voor de fundering moeten zorgen. 

Voor wat betreft het aspect bodem is geen sprake van beschermingsgebied zodat op dit punt 
geen beperkingen bestaan. 

4. 7 Veiligheid 
Bij het aspect veiligheid gaat het om de veiligheid voor omwonenden, van verkeersdeelnemers 
en van personen die in de onmiddellijke omgeving werken (zoals boeren of 
onderhoudsmensen). Risico's kunnen bestaan uit het losraken van draaiende delen of het 
loslaten van stukken ijsafzetting op de wieken. Verkeersdeelnemers kunnen last hebben van 
schrik- of afleidingsreacties. 

Voor windturbines zelf geldt de Nederlandse norm NVN 11400/0. Deze norm bevat criteria 
voor veiligheid, geluidsemissie en rendement en verenigt het voorontwerp NEN 6096-2 en de 
internationale norm IEC 61400-1. De norm NVN 11400/0 is onder andere gebaseerd op 
criteria van de Wet Milieubeheer, zoals gevaar, schade en geluidsoverlast voor de omgeving. 
Alle te plaatsen windturbines moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de norm 
NVN I 1400/0. 

In het Handboek risicozonering windturbines (ECN, 200 I) is aangegeven welke afstand moet 
worden aangehouden tussen bebouwing en een windturbine. Woningen moeten buiten de 
I Q-6-contour liggen. Bij grote windturbines komt deze contour overeen met een cirkel met een 
straal gelijk aan de tiphoogte van de windturbine. De tiphoogte bedraagt circa 150 meter. 
Mede vanwege de milieucontouren zullen er geen windturbines binnen deze afstand van 
woningen worden geplaatst. Aan deze veiligheidscantour wordt daarmee voldaan en daarmee 
is het risico ten opzichte van woonbebouwing aanvaardbaar. 

Door het gebied loopt de Doesburgseweg, dit is een provinciale weg. Voor alle wegen en 
vaarwegen die geen eigendom. zijn van Rijkswaterstaat maar bijvoorbeeld van de provincie of 
de gemeente, zijn geen algemene externe veiligheidsnormen van toepassing. Om rekening te 
houden met de veiligheid van passanten over deze en de andere wegen in het gebied, wordt 
aangesloten bij de norm van Rijkswaterstaat ten aanzien van snelwegen (Beleidsregel voor het 
plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken, Stcrt. 2 juli 2002 nr. 123). Dit 
betekent dat de minimale afstand tussen een windturbine en de rand van de weg 30 meter of 
(indien groter) één wieklengte moet zijn. Windpark Bijvanck voldoet ruimschoots aan deze 
norm. 

4.8 Mobiliteit 
Er zijn drie fasen waarin de windturbines gevolgen kunnen hebben voor de mobiliteit van de 
omgeving. Dit is tijdens de bouw, tijdens de exploitatie en tijdens de demontage van de 
windturbines. 

De bouw begint met de aanleg van de ontsluitingweg. Ten behoeve van de ontsluiting van de 
windturbine wordt een verhard pad aangelegd. Het is nog niet duidelijk waar de paden in dit 
gebied komen, dit hangt mede af van de posities van de windturbines. Vanwege het zware 
transport bij de bouw moet het pad een hoge draaglast hebben. 
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Voor de bouw en de demontage van de windturbines is groot t1·ansport (hijskranen, transport 
onderdelen) nodig. Dit groot transport vindt plaats in overleg met de wegbeheer-de1·. De 
planning en routing wordt in vroegtijdig stadium besproken met en aangekondigd bij 
belanghebbenden. 

Tijdens de exploitatié van de windturbines zullen deze regelmatig bezocht worden ten behoeve 
van onderhoud en inspectie. Dit verf<eer vindt plaats in auto's of busjes. Het aantal bewegingen 
is beperkt tot enkele auto's per maand. 

4.9 Cultuurhistorie en archeologie 
Volgens de kaart 'Historisch landschap, historische stedenbouw en archeologie' van de 
provincie Gelderland heeft het gebied geen archeologische waarde. Ook zijn er geen 
archeologische vindplaatsen. 

Op de kaart 'Gelderse cultuurhistorie' blijl<t dat geen sprake is van cultuurhistorische waarde 
van/in het gebied. 

Indien nodrg worden deze aspecten nader onderzocht in het kader van de planologische 
procedure. 

4.1 0 Economische '-lÎtvoerbaarheid 
Bij de economische uilvoerbaarheid gaat het om de kosten en andere economische aspectefl 
die. met de realisatie van de windturbines samellhangen. De windturbines worden 
geëxploiteerd door Raedthuys in samenwerking met de grondeigenaren. Zi} dragen zorg voor 
de kosten om dit project te ontwikkelen en te exploiteren. Anders dan de Stimulerings•·egeling 
Duurzame Energie (SDE) zijn er geen maatschappelijke kosten r.en gevolge van dit windpark. · 
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s. Milieueffectrapportage (MER) 

Er is geen directe MER-plicht voor windturbines. Dit bliikt uit het Besluit 
milieueffectrapportage 1994, bijlage C. De productie van elektriciteit door middel van 
windturbines is niet in deze !ijst opgenomen. 

In hijlage D zijn de MER-beoordelingsplichtlge activiteiten opgenomen. In categorie 22.2 van de 
lijst is opgenomen dat de opriChting, wijziging of uitbreiding van een windturbînepal·k MER
beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op I) een gez;1menlijk 
vermogen van IS megawatt (elektrisch) of meer. of 2) I 0 windtw·bines of meer. 

Met een mogelijk parkvermogen van I 5 MW (of meer) is Windpa1·k Bijvanck MER
beoordelingsplichtig. 

Omdat voor het windpark een MER-beoordelingsplicht van toepassing is, moet voor het 
ruimtelijk plan (zoals een inpassingsplan) eenplan-MERworden opgesteld. 

Priodpeverzoe!1 rot vaststelling inpassingplan Windpark Sijvanck. gemeente Zevena<!r 
20 juni 2012 
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6. Be~luitvorming Windpark Bijvancl< 

6.1 Gemeente Zevenaat· 
Op 3 januari 2012 is een verzoek om medewerkîog tot vaststelling van een bestemmingsplan 
ingediend bij de gemeenteraad van Zevenaar. Op 18 april heeft de gemeenteraad besloten geen 
medewerking te vedenen aan dit verzoek. Dit besluit is als bijlage I bijgevoegd. 

De gemeenteraad onderbouwt haar besluit als volgt: 
De gemeenteraad is principieel tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente Zevenaar. 
Deze uitspraak is mede gedaan naar aanleiding van een inieiatief voor een windmol~:npark op de 
nu beoogde locatie. De gemeenteraad is van mening dat de negatieve lokafe effecten van 
windenergie, zoals horizonvervuiling aan aantasting van het landschap. niet opwegen tegen de 
bijdrage die windenergie kan leveren in het totale energieoanbod, Er zijn betere alternatieven 
denkbaar om een bijdrage te leveren aan de COZ-redtJct.ie die minder negatieve lokale effecten 
hebben, In dit kader past de gemeente Zevenaar een biomassacentrale toe in de grootschalige 
swdsuideg van Groot-Holthuizen. 

Ook is de gemeenteraad van mening dat er volgens de provinciale statennotitie windenergie 
geen noodzaak is voor de plaatSing van windturbines op het grondgebied van de gemeente 
Zevenaar. 

In het coalitieakkoord 2010-2014 van de gemeente is het volgende aangegeven: 
De coalitiepartijen zullen hun eerder ingenomen standpunt om geen windmolens binnen de 
gemeentegrenzen te accepteren, handhaven. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de gemeente Zevenaar niet bereid fs om windturbines te realiseren 
op haar grondgebied. 

6.2 Bett·okkenherd gemeentebestuur 
Mede door een ander initiatief (Windpark Duiven) voor de realisatie van windturbines in de 
gemeente Zevenaar, is er al enkete malen door de gemeenteraad van Zevenaar over 
windenergie gesproken. In 2006 heeft de t·aad besloten geen windturbines toe ce willen staan 
bîj Duiven en in de gehele gemeente. 

Op 25 november 2009 is een motie van lokaal belang en CDA aangenomen regens ons 
initiatief van Windpark Bijvanck. In dez:e motie staat onder andere het volgende: 

het college vml burgemeester eh wethouders ap te dragen om alle mogefijke middelen, indien 
noodzaketijk indosiefjuridische bijstand. te benutten om tijdig bezwaar ®n te tekenen c.q. 
zienswijzen in te dienen om het realiseren van genoemd plan te voorkomen. 

De wethouder heeft deze motie aangegrepen om in te spt·eken bil de behandeling van een 
eet·der verzoek om een lnpassingsplan door Provinciale Staten. 

6.3 Pt"'vincie 
Op 5 mei 2009 hebben de initiatiefnernet·s a:l een verzoek tot het opstellen van een 
inpassingsplan ingediend bij de provincie Gelderland. Het College van Gedeputeerde Staten 
heeft dit verz.oek met een positief advles bij Provinci;lle Staten neergelegd, Na. een uitvoerige 
discussie in Provindate Staten heeft men dit verzoek op 31 maart 2010 afgewezen. 

Prindpeven..~k tot vaststelling inpassingplan Windpark Biivanck, gemeente Zeven~ ar 
20juni 2012 
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Belangrijkste gronden voor de provincie om destijds het verzoek af te vvijzetl waren: 
I) Het is nog niet onredelijk dat de provinciale doeistelling op basis van vrijwilligheid wordt 

gehaald. en 
2) Er dient niet vooruitgelopen te worden op het vaststellen van de in ontwikkeling zijnde 

provindale structuurvisie windenergie. 

Het bezwaar dat initiatiefnemers tegen dit besluit hebben ingediend, is door de Commissie van 
Advies voor Bezwaarschriften en Klachten ongegrond verklaard. 

Principeverzoek tot vaststelling inpassingplan Windpark Bijvanck, gemeente Zevenaar 
10 .tuni 2012 
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7. Toetsing aan beleid 

7.1 Rijl<sbeleid windenergie 
Het Nederlandse beleid ten aanzien van windenergie staat te lezen op de site van de 
Rijksoverheid (h ttj;!://v&w.ri j!csoverhejd.nVondeiWecrmn!duurnme-e..nergie/windener~e): 

Nederland is vlak en het waait er vaal<. Dit maakt ons land zeer geschikt voor windenergie. 
Bovenclien zijn windmolens een goedkope manier om duurzame energie te produceren. 
Windenergie op land zat een belangrijke bijdrage teveren om de doelstelling van 14% duurzame 
energie in 2020 te l1alen. 
Om de doelsteiling van 14% duurzame energie in 1020 te halen. wil het kabinet de capaciteit van 
windenergie de komende jaren fors verhogen. Vaar wind op zee ziet het kabinet op korte termijn, 
geret op de kosten. geen belangrijke rol weggelegd in de energievoorziening. Daar moet door 
innovatie eerst de kostprijs dalen. Windparken op land opereren veel rendabeler. Daarom 'lerwocht 
de overheid dot wind op land in de periode tot 2020 wet een belangrijke rol kon spelen bij het 
behalen van de energiedoelstelfingen. Het doel is 6000 megawatt opgesteld vermogen in 2020. 

Op 30 januari 2008 spralcen rijk, provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), een aancal natuur-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties af om samen te 
werken aan de doelstelling uit Schoon en Zuinig. Dat wil zeggen: in totaal 4.000 MW vergund 
en/ of gerealiseerd windvermogen op land in 20 11. Dit Nationaal plan van aanpak Windenergie 
(http://www.vrom.n!l~tt:!,h.unlfuj=1706&sp;:;;2~Qn=~.99~) bestaat uit de onderstaande vier 
actielijoen. 

I. Inventariseren van projecten in de pijplijn en eventuele knelpunten. 
2. Onderzoeken van knelpunten en randvoorwaarden. 
3. Ontwikkelen van beleid van windenergie op land voor de langere termijn. 
4. Vergroten positieve betrokkenheid bij windenergie. 

Om deze ambitieUze doelstelling te rea.liseren is het noodzakelijk de onder punt I genoemde 
pijplijnprojecten versneld succesvol af te ronden. Het resultaat van het onderzoek naar deze 
projecten is In juli 2008 gepubliceerd in het Projectenboek Windenergie!. 

1 http://www.vamit.nVpagir:a.ntml?id"2.706&5p=l&dn,.8305 

Principeverzoek tot vastscetling inpassingplan Windpark BijY:tnck, gemeente Zevenaar 
20juni2012 
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Figuur 6 Pijplijnprojecten în Gelderland volgens het Projectenboek Windenergje 

Windpark Bijvanck behoort tot de categorie kansrijke projecten. Kansrijk wil zeggen dat het 
een concreet plan betreft met initiatiefnemer/ontwikkelaar dat met voldoende bestuurlijke 
daadkracht en deskundigheid, zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden. Het is kansrijker 
als het binnen het nationaal- en provincîaa.l (windenergie) beleid past. (Nationaal plan van 
aanpak Windenergie, 30 januari 2008)2 

7.2 Provinciaal windenergiebeleid 
In september 2008 heeft de provincie Gelderland in het klimaatprogramma 'Aanpakken en 
aanpassen' afgesproken dat in 2015 10% van de energieproductie duurzaam moet zijn. 
Onderdeel hiervan is de realisatie van 140 MW aan vermogen in windenergie. Op dit moment 
is 36 MW gerealiseerd. 

ln het provinciaal streekplan (2005) zijn locaties aangewezen als 'zoekzone windenergie'. Deze 
zoekgebieden liggen buiten gebieden waarvan de functie in potentie botst met de aanwezigheid 
van wind1:u1·bines. In de zoekzones kunnen windturbines worden gerealiseerd mits rekening 
wordt gehouden met (milieu}technische belemmeringen. Windpark Bijvanck ligt in een 
aangewezen zoekzone. 

' http://www.vrom.nl/p~gin~.html?id=2706&sp=2&dn=8093 

Principeverzoek tot vaststelling inpassingplan Windpark Bijvanck, gemeente Zevenaa-r 
20juni2012 
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Figuur 7 Uitsnede uit Beleidskaart Ruimtelijke Ontwikkeling 
met zoekzone Windpark Bijvanck 

Op 2S april1012 heeft ProvinciaJe Staten het 'Gelderse Programmaplan voor Energietransitie 
(20 12-20 15) vastgesteld. In dit programma heek de provincie haar ambitie -r.lStgelegd ten 
aanzien van een 'T oekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische 
innovatie en groei'. De provincie wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken heeft 
Europa het tussendoel gesteld dat Nederland in 2020 14% hernieuwbare energie gebruikt De 
provincie wil ook dat tussendoel bereiken. 

Windenergie maakt deel uit van dit programmaplan. Want een belangrijk onderdeel van de 
energietransitie is het vergroten van het percentage hernieuwbare energie. Daartoe behoort 
windenergie. 

Opvallend is trend 5 in het Programmaplan; 
Trend 5 
We willen minder afhankelqk zijn van buitenfondse energie. Daarom moeten we de gevolgen 
daarvan in onze eigen Teefomgeving accepteren. Of het n11 gaar om zonne-energie, biomassa, 
windenergie, aaráwarmre of andere energievormen. 

Wij rekenen er op dat zowel Gedeputeerde als Provincia,te Staten accepteren dat (de beleving 
van) het landschap 'leranderd door de komst \lan enkele windturbines. Duurzame energie is 
belangrijk en windenergie ,is een zeer geschikte vorm om duurzame energie' op te wekken. 
Windturbines in het landschap horen dao ook bij de 21 <te eeuw. 

7.3 Gemeentelijk windenergiebeleid 
De gemeente Zevenaar heeft geen spec:ifiek windenergiebeleid. Het standpunt van de 
gemeente ten aanzien van windturbines is duide6jk weergegeven in Hoofdstuk 5. 

Principevcrzoek tot vaststelling inpassingplan Windpark Brjvanc:k. gemeente Zevenaar 
20 juni 2012 
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8. Burgerwindpark 
Windturbines worden gebouwd om duurzame energie op te wekken. Maar de komst van 
wlndwrbines wordt in de directe omgeving van het windpark soms ook als negatief ervaren. Er 
wordt in de projectvoOJ·bereidingsfuse door omwonenden vaak gesproken over 
horizonvervuiling en hinder van geluid of slagschaduw. 

De exploitatie van windturbines brengt naast de milieubaten ooi< financiële baten met zich 
mee. Raedthuys is bereid om deze baten, voor zover financieel verantwoord, te delen met de 
directe omgeving van het windpark. Daarvoor willen wij bij Windpark Bijvanck de volgende 
voordelen aan de locale gemeenschap aanbieden. 

8.1 Financiële participatie 
Raedthuys Windenergie valt onder de Raedthuys Groep. Dez.e keten vàn bedrijven is zeer 
ervaren in het opzetten én uitvoeren van partit:ipatiemodellen voor windenergieproject.en. Wij 
zijn daarin marktleider in Nederland. Voor de omwonenden willen wiî speciale participaties ' 
uitgeven, zodat ool< zlj kunnen investeren en profiteren van het financiële rendement van de 
turbines. Raedthuys heeft dit al met succes gedaan in 's-Hertogenbosch 
(http://www.bosschegroenstroom.nl/proj~~®wnloadsh!J.!ll) en Dronten 
(www.oldebroekenochl.nl).· 

8.2 Levering van energie 
Nu de ·elektrlciteitsmarltt geliberaliseerd is, kunnen wij de door Windpark Bijvanck 
geproduceerde stroom vrij op de markt verkopen. Raedthuys beschikt over een 
leveringsvergunning. Wij willen aan omwonenden de energie uit hun eigen windpark tegen 
gereduceerd tarief aanbieden. Daarmee kunnen omwonenden groene stroom gebruiken én 
een financieel voordeel behalen zonder te investeren. Raedthuys past dit principe al toe in 
Waddinxveen (www.Y~.adttio~IJ1JJ.QQID..1!1} en 's-Hertogenbosdl 
(www.bossche~roeQStrQom.nl) . 

Principeverzoek tot vaststelling inpassingplan Windpark Bîjvanck, gemeente Zevenaar 
20juni20!2 
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9. Verzoek tot vaststellen inpassingsplan 

Raedthuys Windenergie B.V. uit Enschede en de bij het initiatief betrokken grondeigenaren 
verzoeken de provincie Geldedand tot het vaststellen van een inpassingsplan ten behoeve van 
Windpark Bijvancl<. 

NDENERGIE B.V. 

\ 

\I 

Prindpeverzoek tot vastste ~ling inpassingplan Windpark Bijvanck. gemeente Zevenaar 
20juni2012 
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MEMO 

Programma BUleau 

Aan 
Afschrift aan 
Van 

"t I"H ·, ··- ~ 

Datum 
Betreft 

9 januari 201:3 

Bijlage(n) 
Zaaknummer 

Windpark Bijvanck, Principeverzoek Raedthuys Energie 
(recente jurisprudentie, ti voor vergadering cie MIE d .. d 9 jan.) 
Bijlage 

Op 19 december 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in het geding tussen de 
Provincie Overijssel en Prodeon B.V.(ontwikkelaar windturbines). 

Strekking van de zaak is alsvolgt 

Prodeen heeft op 7 nov '11 verzoek ingediend bij de provincie een inpassingsplan vast te 
stellen zodat 5 windturbines kunnen worden gebouwd in de gemeente Kampen (langs de 
NSO). 
Overijssel heeft het verzoek afgewezen vanwege strijdigheid van het initiatief met "de goede 
ruimtelijke ordening". Zij baseert zich daarbij op hetbeleid uit de provinciale omgevingsvisie. 
Waar de betreffende locatie is aangeduid in de categorie "overige gebied" In die categorie 
"zijn initiatieven die wat betreft ontwikkeling rekening houden met gebiedskenmerken ter 
plekke mogelijk". (categorieindeling: "kansrijke zoekgebieden", "uitsluitingsgebieden" en 
"overige gebieden") 
Prodeon B.V. betoogt dat het provinciale staten ingevolge artikel 9e, tweede lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 niet vrijstaat om geen gebruik te maken van hun bevoegdheid om een 
verzoek tot vaststelling van een inpassingsplan voor de realisatie van een windpark in te 
willigen. Zij is van mening dat het project niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening 
en vanwege de ligging naast infrastructuur zelfs als "kansrijk gebied" moet worden 
aangemerkt. Volgens Prodeon had niet gekeken mogen worden naar de gebiedskenmerken 
ter plaatse. · 
De Afdeling verklaart het beroep van Prodeen ongegrond. De Afdeling stelt dat de 
verplichting op grond van de Chw slaat op de toepassing van de bevoegdheid als zondanig 
en niet op een inhoudelijk afweging: 

"Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Crisis- en herstelwet (Kamerstukken IJ 2009/2010, 32 127, 
nr. 3, blz. 62) volgt voorts dat de in artikel 9e, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 opgenomen 
verplichting betrekking heeft op de toepassing van de bevoegdheid als zodanig, en niet op de locatie, vorm 
of anderszins inhoudelijke afwegingen, zodat provinciale stoten nog steeds een uit een oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening acceptabele beslissing zullen moeten nemen. Nu, gelet op hetgeen in 3.4. is 
overwogen, provinciale staten zich in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat het realiseren 
van windturbines op de beoogde locatie niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van de 
Omgevingsvisie en evenmin met de Omgevingsverordening, omdat met het realiseren van windturbines de 
gebiedskenmerken ter plaatse niet worden behouden en versterkt, hebben provinciale staten in redelijkheid 
geen gebruik behoeven te maken van hun bevoegdheid tot het opstellen van een inpassingsplan voor de 
beoogde locatie." 

Vertaling naar Gelderse situatie: 
Gld kent in het ruimtelijk beleid zoekzones "windenergie". De context van die zoekzones 
betekent dat er ook voor ons ruimte is voor een nadere ruimtelijke afweging over de 
geschiktheid van een initiatief voor windenergie. 
Het grote verschil met de Overijsselse casus is dat in ons geval GS nadrukkelijk heeft 
geoordeeld dat er geen ruimtelijke belemmeringen zijn te verwachten. M.a.w. het initiatief 
van Readthuys past ons. 

Daarbij komt dat we nog ver verwijderd zijn van onze (onlangs) opgehoogde taakstelling. 
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P_ro_~_inc-ia-te-S-ta-ten ____ ~~~ _GP-_ErloDv iEnRc ileAN D AGENDAVERZOEK ~ 
Bi 

Onderwerp Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie 
8. V. voor het opstellèn van een inpassingsplan voor de realisatie 
van vijf windturbines op d.e locatie Windpark Bijvanck in de 
gemeente Zevenaar 

SIS-nummer PS2012-959 

Agendering Commissie MIE 
{advies Griffie) 9 januari 2013 

Overleg-/ Motivering VVD: Zowel in 2010 als recentelijk in 2012 hebben de Staten 
beslispunten zich uitgesproken over randvoorwaarden voor realisatie van wind-

energie in Gelderland. In beide genoemde gevallen werd draagvlak bij 
de betrokken Gelderse Gemeente(s)raden, als dwingende voorwaarde 
voor Provinciale medewerking, gesteld. Omdat de gemeenteraad van 
Zevenaar, breed gedragen, medewerking heeft geweigerd, is daar in dit 
geval daar absoluut geen sprake van. Hierdoor druist het in deze 
Statennotitie vervatte collegevoornemen, dus in tegen door de Staten 
genomen besluiten. 

Context GS melden dat zij voornemens zijn positief te reageren op het 
principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van 
een inpassingsplan voor de realisatie van vijf windturbines met een 
opbrengst van 15 MW op de locatie Windpark Bijvanck in de gemeente 
Zevenaar. Dat betekent dat zij voorbereidingen gaan treffen om te 
komen tot een inpassingsplan dat te zijner tijd aan uw Staten ter vast-
stelling zal worden aangeboden. Een eerder verzoek van Raedthuys is 
in maart 2010 door PS afgewezen met een initiatiefvoorstel van VVD, 
SP en D66. Raedthuys dient nu opnieuw een verzoek in vanwege 
gewijzigde wet- en regelgeving, onder andere de inwerkingtreding van 
de Crisis- en herstelwet (Chw) en de wijziging van de Ew. 

GS lopen hiermee vooruit op de vaststelling van de Omgevingsvisie 
waarin ruimtelijke reserveringen worden gemaakt voor windenergie·. De 
beoogde locatie is niettemin in het Streekplan Gelderland 2005 en in de 
Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG) aangewezen als zoekzone 
voor windenergie. Daarnaast motiveren GS hun voornemen vanuit hun 
oordeel dat het initiatief een duidelijke bijdrage levert aan het behalen 
van de Gelderse doelstellingen voor wat betreft het opwekken van 
windenergie. GS zullen er op toezien dat invulling wordt gegeven aan 
"bu rgerparticipatie". 



Opmerkingen 
Griffie 

Meer informatie 

Relevante Statenstukken: 

_P-_rovincie 
GELDERLAND 

• Initiatiefvoorstel VVD, SP en D66: lnpassingsplannen ten behoeve 
van windenergie (PS2010-175); 

• Statennotitie Correspondentie verzoeken inpassingsplannen 
(PS2010-188); 

• Statennotitie lnpassingsplannen voor windenergie (PS2012-217) 
• Statennotitie Beslissing op bezwaar inzake het PS-besluit d.d. 

31 maart 2010 over het afwijzen van het verzoek van Raedthuys 
Windenergie BV voor een inpassingsplan voor een windturbinepark 
(PS2011-118); 

• Verhoging doelstelling windenergie op land in Gelderland (PS2012-
643). 

Agendaverzoek: 
Dhr. Van den Bos 
06-46617253 
c.vdbos@xs4all.nl 

Staten notitie: 
Dhr. Van Dooren 
026-359 98 09 
post@gelderland.nl 

Ontvangen door Griffie: 18-12-2012 I Geplaatst op SIS: 18-12-2012 
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Datum: 1 mei 2014 
Status: deflnFtief 

Samenwerkingsovereenkomst 
Windpark Bijvanck te Zevenaar 

Tussen 

Provincie Gelderland 

en 

Raedthuys Windenergie BV 

01880332 



Ondergetekenden: 

De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Gelderland, 
zetelend en kantoorhoudende te {6811 OS) Arnhem aan het adres Markt 11, voor deze 
aangelegenheid krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning d.d. 22 april 2014 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Klimaat en Energie, Innovatie, 
Jeugdzorg, Cultuur, en Cultuurhistorie handelend ter uîtvoering van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van de . 22 april 2014, hierna te noemen: 
"de Provincie"; 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 

handelend op grond van artikel158, eerste lid, onder a en onder e, van de Provinciewet, te dezen 
rechtsge!dig vertegenwoordigd door de- i· eleid Klimaat en Energie, Innovatie, 
Jeugdzorg, Cultuur, en Cultuurhistorie andelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 

hiema zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: 'de Provincie· 

en 

Raedthuys Windenergie BV, 
gevestigd te Hengelosestraat 569, 7521 AG Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
voor Enschede deze volmacht d.d. 25 april 
2014 (bijlage 1) van geboren d.d. hoedanigheid/ functie van 
enig vertegenwoordingsbevoegd bestuurder van 
~rdigd door de manager windenergie bij Raedthuys Windenergie B.V., 
~ierna te noemen: "de Exploitanr; 

Tezamen te noemen: "partijen"; 

In aanmerking nemende dat 
1. In het provinciaal Streekplan 2005 de locatie Bijvanck te Zevenaar als zoekzone Windenergie 

is aangemerkt; 
2. Exploitant tezamen met een viertal grondeigenaren begin 2006 het initiatief heeft genomen tot 

de realisatie van 'Windpark Bijvanck" te Zevenaar; 
3. Exploitant ten behoeve van de realisatie van dit windpark overeenkomsten met de viertal 

grondeigenaren heeft gesloten, strekkende tot het plaatsen, (be)houden en onderhouden van 
windturbines op de desbetreffende gronden: 

4. Exploitant - mede namens de betreffende grondeigenaren - op 4 januari 2012 het verzoek 
aan de raad van de gemeente Zevenaar heeft gedaan om een bestemmingsplan vast te 
stellen die de realisatie van een vijftal windturbines op de locatie Bijvanck mogelijk maakt. De 
gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 april 2012 besloten geen medewerking aan 
dit verzoek te zullen verlenen; 

5. EKploitant op 21 juni 2012 - mede namens de grondeigenaren - een principeverzoek bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft ingediend strekkende tot verlenen van 
medewerking aan het opstellen van een inpassingsplan ten behoeve van de realisatie van 
"Windpark Bijvancl<M te Zevenaar. Dit verzoek is o.a. gebaseerd op artikel 9 e van de 
Elektriciteitswet 1998: 

6. In het principeverzoek zoals in voorgaande overweging bedoeld, Exploitant te kennen heeft 
gegeven de mogelijkheid aan omwonenden te willen bieden om financieel te participeren in 
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het beoogde windpark dan: wel tegen gereduceerd tarief door het windpark geproduceerde 
elektriciteit af te nemen. 

7. Op 9 april 2013 Gedeputeerde Staten van Geldefland- na consultatie van Provinciale Staten 
d.d. 23 januari 2013- aan Exploitant schriftelijk hebben laten weten in principe medewerking 
te willen verlenen aan de voorbereiding van een lnpassingsplan "Windpark Bijvanck". In dit 
schrijven is Exploitant gewezen op de uitsluitende bevoegdheid voor Provinciale Staten van 
Gelderland om in dezen een besluit tot vaststeWng van het verzochte inpassingsplan te 
nemen . . Oe Exploitant is inhoudelijk op de hoogte van de beraadslagingen van Provinciale 
Staten tijdens de voornoemde consultatie d.d. 23 januari 2013; 

8. Gedeputeerde Staten van Gelderland met haar schrijven van 9 a.pri! 2013 tevens aan 
Exploitant te kennen hebben gegeven waarde te hechten aan burgerparticipatie en Exploitant 
verzocht hebben in haar voorbereidingen rekening te houden met burgerparticipatie; 

9. Op 31 januari 2013 afspraken zijn gemaakt tussen het InterproVInciaal Overleg en het Rijk 
over het realiseren van 6.000 Megawatt Wind op Land in 2020; 

10. Provinciale Staten in dit kader op 26 juni 2013 hebben ingestemd met een verhoging van de 
doelstelling voor windenergie in de provincie Gelderlélnd naar 230,5 MW in 2020; 

11. ·op de kaart windenergie behorende bij het ontwerp van .de Omg.ev!ngsvisle "Gelderland 
Anders", zoals door Gedeputeerde Stalen van Gelderland op 14 januari 2014 voorlopig is 
vastgesteld • is locatie Bijvanck als locatie in onderzoek voor windenergie aangemerkt. De 
omgevingsvisie zal naar verwachting in j~.mi 2014 door Provinciale Staten worden 
vastgesteld. Oe omgevtngsverordening zal naar veJWachöng in oktober 2014 worden 
vastgesteld; 

12. De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de verplichting tot verhaal van kosten voor het in 
exproitatie brengen van grondposities; 

13. Voor ontwikkeUng van het gebied noodzakelijk is dat de grondposities in exploitatie ~orden 
gebra.cht; 

14. De Exploitant - gelet op de overwegingen 4, 5 en 7- slechts met (planologische) 
medewerking van de Provincie de grondposities in (bouw)exploitatie kan brengen en derhalve 
aan de Provincie om deze medewerking heeft verzocht; 

15. De Exploitant een bouwplan heeft opgesteld voor net explofiatiegebied en de Provincie bereid 
is met Exploitant een inpassingsplan ten behoeve van dit bouwplan voor te bereiden en voor 
besluitvorming in procedure te brengen, indien en voor zover door Exploitant voldoende 
waarborgen worden getroffen dat met het inpassingsplan de goede ruimtelijke ordening wordt 
gediend alsmede voor de werl<zaamheden en verhaat van kosten voor de Provincie; 

16. Het bouwplan van de Exploitant een onderdeel uitmaakt van het exploitatiegebied zoals 
bedoeld in artikel 1. 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

de Provincie verleent onder voorbehoud van dienaangaande (posftieve) besluitvarming door 
Provinciale Staten van ,Gelderland medewerking aan de Exploitant, welke medewerking door de 
Exploitant wordt aanvaard, tot het in (bouw)exploitatie brengen van het exploitatiegebied, ten 
behoeve van de realisatie van een bouwpfan (zOals hierna nader omschreven) aan de 
Didamscha Wetering tussen de kernen Angerlo en Didam, 

waarbiJ verlening en aanvaarding van medewerking geschiedt onder .de navolgende voorwaarden en 
bedingen 
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Artike/1 - Exploitatiegebied 
1. Het exploitatiegebied omvat de gronden plaatselijk gelegen nabij de Didamscha Wetering tussen 

de kernen Angerlo en Didam, kadastraal bekend zoals aangegeven in dit overzicht: 

kadastrale sectie nr r percelen 
.gemeente 
Angerlo K 312 
Angerlo i< 28 
Angerlo K 313 
Angerlo K 315 
Angerlo K 387 
Anoerlo H 61 
Angerlo H 62 
Angerlo H 64 
Angerlo H 65 
Angerlo H 66 

Deze gronden worden hierna genoemd: "het exploitatiegebied". 
2. Het exploitatiegebied betreft agrarisch terrein .. 

Artikel 2- Bouwplan 
1. Het bouwplan omvat de gronden binnen het exploitatlegebied zoals aangegeven op de kaart in 

bijlage 2. 
2. Exploitant realiseert voor eigen rekening en risico het bouwplan dat voldoet aan de vigerende 

wet en regelgeving. Ten behoeve van het bouwplan zal de procedure tot vaststelling van een 
inpassingsplan ingevolge artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 9e 
Elektriciteitswet worden ingezet 

3. Het bouwplan bevat totaal vier windturbines. Deze windturbines hebben een totaal gezamenlijk 
vermogen van: 

- minimaal 5 megawatt (elektrisch) op grond van artikel 9e lid 1 van de Elektriciteitswet 
1998 aangaande de provinciale bevoegdheid tot het vaststellen van een inpassingspian; 
en 
maximaal 14,9 megawatt (elektrisch) op grond van het kader zoals gegeven in onderdeel 
0 22.2 uit de bijlage behorende bij Besluit milieueffectrapportage strekkende tot de 
gevallen waar gehoudenheid bestaateen Milieueffectrapportage op te stellen. 

Een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2 ; 
4. Exploitant doet conform de daartoe gestelde planning voor eigen rekening en nstco het 

projectplan aan de Provincie toekomen.De planning is bijgevoegd bij deze overeenkomst als 
bijlage 3. Het projectplan bestaat uit een schetsmatig bouwplan, de vereiste onderzoeken en met 
de daarbij behorende tekeningen op niveau van definitief ontwerp alsmede een planning. Onder 
vereiste onderzoeken zoals voornoemd worden in ieder geval verstaan: 
I. Bodemonderzoek 

11. Archeologisch onderzoek 
111. Geluidsonderzoek 
IV. Planschaderisico-analyse 
V. Onderzoek in het kader van de Flora~ en Faunawet en Natuurbeschermingswet 
V!. Beschouwing van de effecten windpark op de Groene Ontwikkelzone in het belang van 

een goede ruimtelijke ontwikkeling 
VIl. Onderbouwing van de economische uitvoerbaarheîd 

VIII. Ruimtelljk ontwerp zoals beschreven in artikel 2.8.1. 1. van de ontwerp
omgevingsverordening 
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IX. Slagschaduwonderzoek 
X. Radarverstorrngsonderzoek 

XI. Onderzoek externe veiligheid 
XII. Vormvrije merbeoordeling 

5. Onder "Beschouwing van de effecten windpark op de Groene Ontwikkelzone in het befang van 
een goede ruimtelijke ontwikkeling" wordt in dit verband verstaan een onderzoek naar de effecten 
van de windpark op de Groene Ontwikkelzone onderdeel uitmakend van het Gelders 
Natuumetwerk. 

6. Onder niveau van definitief onl:\verp zoals bedoeld in lid 4 wordt verstaan: 
een ontwerp waarop alle planonderdelen {windturbines, toegangsweg, eventuele 
natuurcompensatie, et cetera) in het exploitatiege·bied gealloceerd zijn; 

7. Exploitant is niet gehouden onderzoeken die onderdeel uitmaken van de vormvrije 
merbeoordeling, nog afzonderlijk uit te voeren of bij het projectplan te voegen indien en voorzover 
deze onderzoeken naar het oordeel van de Provincie bruikbaar zijn voor het in procedure brengen 
van het inpassingsplan. 

8. Oe Provincie zal het inpassingsplan zoals in lid 2 bedoeld, slechts in procedure kunnen brengen 
nadat: 
a. Exploitant alte ter onderbouwing van het inpassingsplan noodzakelijke onderzoeken voor 

eigen rekening en risico heeft verricht zoals in lid 4 bedoeld en deze aan de Provincie, zowel 
digitaal als fysiek, ter beschikking heeft gesteld; 

b. Exploitant een inrichtingsschets en een ruimtelijk ontwerp waarin wordt aangesloten bij de 
aard en de schaal van het landschap ter beschikking heeft gesteld; 

c. Partijen overeenstemming hebben bereikt over: 
de tekst en inhoud van het inpassingsplan zoals in lid 2 bedoeld. Partijen hanteren in 
het bereiken van overeenstemming het uitgangspunt dat - voor zover wettelijk 
mogelijk ~ er in het inpassingsplan rekening wordt gehouden met flexibiliteit met 
betrekking tot rotordiameter en ashoogte (windturbinekeuze} en locatie van de 
windturbines; 
een door partijen gezamenlijk op te sleiten communicatieptan, waar in ieder geval op 
zal zijn genomen een overzicht van de wijze waarop communicatie met omwonenden, 
betrokken overheidsinstanties en andere belanghebbenden plaatsvindt 

Artikel 3- Samenwerking en overleg tussen partiien 
1. Partijen werken zoveel mogelijk samen in het genereren en uitwisselen van do kennis, middelen, 

informatie en contacten c.q. relaties, die nodig zijn om het in artikel 2 lid 2 bedoelde 
inpassingsplan succesvol te kunnen vaststellen. 

2. Tussen partijen vindt gedurende de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling van het 
inpassingsplan periodiek ambtelijk overfeg plaats naar gelang dit voor de uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijk is. Dit overleg vindt plaats ten behoeve van de (ambtelijke) 
voorbareidîng van de voor het beoogde inpassingsplan noodzakelijke besluitvormingsprocessen. 

3. Besluitvorming zijdans de Provincie inzake het verkrijgen van overeenstemming over producten 
c.q. resultaten ingevolge deze overeenkomst vindt plaats door een expliciet schriftelijk besluit 
van of namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, tenzij dit een bevoegdheid van Provinciale 
Staten van Gelderland betreft. . 

4. Partijen werken zoveel mogelijk conform de overeengekomen planning (zoals bedoeld in bijlage 
2) samen om het in artikel 2 lid 2 beoogde inpasstngsplan onherroepelijk vastgesteld te krilgen 
Daarin is tevens de onderlinge tijdsafhanke!rjkheid van de in het kader van de voortgang door 
partijen te verrichten werkzaamheden en overige activiteiten aangegeven. Partij~m zullen hun 
werkzaamheden tijdens de ptarworming verrichten met inachtneming van de hiervoor bedoelde 
planning. 

5. Indien partijen er niet in stagen (binnen de gestelde planning) overeenstemming te bereiken over 
de tekst en inhooo van het in artikel 2 lid 2 beoogde inpassingsp!an (waaronder tevens wordt 
verstaan het besluit van Gedeputeerde Staten van Geldertand om het ontwerpinpasSingsplan 
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niet in procedure te brengen), treden partijen gezamenlijk in overleg om te onderzoeken of er
met inachtneming van de dienaangaande besluitvorming van Gedeputeerde en/of Provinciale 
Staten van Geldertand - binnen een termijn van maximaal 3 maanden na het verstrijken van de 
in de planning genoemde termijn alsnog tot overeenstemming gekomen kan worden. Indien het 
overleg niet binnen deze termijn van 3 maanden leidt tot een aanvang van de 
inpassingsplanprocedure, eindigt deze overeenkomst van rechtswege, tenzij partijen anders zijn 
overeengekomen. De Provincie zal in dat geval niet gehouden zijn de Exploitant te compenseren 
voor schade, hoe ook genaamd of in welke vorm dan ook. 

Artikel4- Werkzaamheden 
1. De Exploitant doet conform de overeengekomen planning zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 een 

ontvankelijk verzoek tot planologische medewerking, die door de Provincie in behandeling zal 
worden genomen indien het verzoek een projectplan zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 bevat. Oe 
Provincie zal de Exploitant schriftelijk informeren over het besluit tot het in behandeling nemen 
van het verzoek. 

2. De Provincie spant zich in om conform de overeengekomen planning :zoals bedoeld in artikel 2 
lid 4 om een besluit tot planologische medewerking zoals door Exploitant zal worden verzocht te 
verkrijgen bij Provinèiale Staten, zodra Exploitant een ontvankelijk verzoek tot planologische 
medewerking bij de Provincie heeft ingediend. 

3. Partijen komen overeen dat de Provincie penvoerder is voor de formulering van het beoogde 
inpassingsplan bestaande uit de regels, de ruimtelijke onderbouwing en de verbeelding. Indien 
de Provincie ervoor kiest om het penvoerderschap uit te besteden aan een adviesbureau, betrekt 
zij, uitsluitend ten behoeve van raadpleging en advisering, daar Exploitant in de daartoe te 
nemen keuze. De definitieve keuze voor het adviesbureau ligt bij de Provincie. 

4. Ingeval van verwerking van reacties voortvloeiende uit het overleg op basis van artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening, zienswijzen, beroepschriften, noodzaakt tot wijzigingen in de 
onderliggende onderzoeken, is dit voor rekening en risico van Exploitant. 

5. Partijen komen overeen dat ten behoeve van de realisatie en exploitatie van het beoogde 
windpark, noch binnen het exploitatiegebied, noch binnen het bouwplan, voorzieningen van 
openbare riut (zoals bedoeld in artikel 6.2.5 van de Besluit ruimtelijke ordening) moeten worden 
uitgevoerd dan wel moeten worden aangepast. 

6. De Exploitant realiseert voor eigen rekening en risico het dienaangaande windpark, waar de rol 
van de Provincie slechts beperkt blijft tot uitoefening van haar publiekrechtelijke taken en 
bevoegdheden. De Exploitant vrijwaart de Provincie van aanspraken door derden (hoe ook 
genaamd) voor schade als gevolg van de realisatie en als gevolg van exploitatie. 

7. De Exploitant is zelf voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor verkrijging van de voor 
de realisatie en exploitatie benodigde vergunningen, ontheffingenen privaatrechtelijke 
toestemmingen, waaronder (doch niet uîtsluitend) worden verstaan, omgevingsvergunningen, 
erfdienstbaarheden, et cetera. 

8. Indien en voorzover uit onderzoek Flora en Faunawet blijkt dat er op grond van de Flora en 
Faunawet mitigerende/compenserende maatregelen getroffen moeten worden, is Exploitant 
gehouden om dit voor eigen rekening en risico te realiseren. 

Artikel 5 - Exploitatiebijdrage 

1. De Exploitant is vanwege het in exploitatie brengen van de gronden, ·de aan de zijde van de 
Provincie gemaakte en nog te maken kosten de navolgende bijdragen verschuldigd (prijspeil 
januari 2014}: 

a. Kosten opstellen inpassingsplan en procedure € 28.439,30 
2. Over de in lid 1 onder a V9fmeld bedrag is geen omzetbelasting verschuldigd. 
3. De onder lid 1 sub a genoemde kostensoort wordt op grond van Tarieventabel Provincie 

Gelderland 2014 juncto de Legesverordening Gelderland 1999 in rekening gebracht door middel 
van een legesheffing. De leges worden in rekening gebracht conform de voornoemde 
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legesverordening, zo.dra de Provincie besloten heeft het verzoek tot planologische medewerking 
in behandeting te nemen. 

4. Onverlet de in dft artikel genoemde kosten, zal de Provincie leges bij Exploitant In rekening 
brengen voor het in behandeling nemen van aanvragen van andere besluiten (zoals aanvraag 
omgevingsvergunning). Tevens zal Exploitant kosten (hoe ook genaamd) verschuldigd zijn voor 
verkriJging van de voor de realisatle c.q. exploitatie van de windpark benodigde andere 
vergunningen en ontheffingen. Deze kosten zullen door de dienaangaande bestuursorganen bij 
Exploitant in rekening gebracht worden. 

Art;ke/6-- Communicatie 
Partijen komen gezamenlijk een plan overeen met betrekking tot de communicatie inzake de 
planvorming betreffende het windpark. In dit plan wordt in ieder geval rekening gehouden met de 
wettelijke taken en verplichtingen die de Provincie in dit kader zal hebben. Daarnaast zal voor dit 
communicatieplan het uitgangspunt gelden dat voor communicatie buifen de wettelijke taken en 
verplichtingen zoals voornoemd, partijen dit, zoveel mogelijk en binnen de kaders van redelijkheid en 
billijkheid, in gezamenlijk overleg doen. Communicatie buiten de wettelljl<e taken, vindt voor rekening 
van de Exploitant plaats. 

Artikel 7 - Planschade 
1. De bijdrage in de planschade ex. afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke orden!ng welke betrekking 

heeft op de vaststelling van het inpassingsp!an zoals in deze overeenkomst bedoeld is geraamd 
op € 65.000,-. Deze raming is gebaseerd op een onderzoek naar planschade d.d. maart 2014, 
"Risicoanaiyse Planschade met betrekking tot het project 'Windpark Bijvanck" in de gemeente 
Zevenaar (bijlage 4); 

2. Exploitant verbindt zich om aan de Provincie het totare bedrag te compenseren van de 
tegemoetkoming in schade als bedoeld rn afdeling 6.1 Wro die voor vergoeding door de 
Provincie in aanmerking komt en dfe voortvloert uit het inpassingsplan die naar aanleiding van 
het door de Exploitant ingedrende verzoek daartoe wordt vastgesteld door de Provincie. 

3. De Provincie zal de Exploitant schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om tegemoetkoming 
in schade als bedoeld in artikel 6.1 en verder Wro die voortvloeit uit de vaststelling van het 
inpassingspfan zoals deze naar aanleiding van het door de Exploitant ingediende verzoek wordt 
vastgesteld door de Provincie en in werking treedt. De Provincie zal de Exploitant bij de 
behandeling van zo'n aanvraag betrekken op de wijze zoals voorgeschreven in de 
'Pianschadeverordening Gelderland' zoals vastgeste~d door Provinciale Staten van Gelderland 
op 16 februari 2011. 

4. De Provincie zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en vaststelling van een tegemoetkoming 
in schade die voorMoeit uit de bedoelde vaststelling van het inpassingsplan, het bedrag 
schrifteUjk aan de Exploitant meedelen. Ter uitvoering van het in lid 3 bepaalde verplicht de 
Exploitant zich het betreffende bedrag binnen vier weken na verzending van deze mededeling 
over te maken op rekening van de Gelderland bij BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 
28.50.10.824, ondervermelding van "planschadekosten [adres project+ benoeming soort 
procedureJ". Indien na de bestuurlijke procedure onherroepelijk vaststaat dat het 
planschadebedrag lager is dan was meegedeeld, zal de Provincie dit bedrag aan de Exploitant 
restitueren. Blijkt het planschadebedrag hoger te zijn, dan dient Exploitant de Provincie dit 
bedrag te vergoeden. 

Artikel 8 -Zekerheidsstelling 
1. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen tot betaling van planschade uit hoofde 

van onderhavige overeenkomst is de Exploitant verplicht, met inachtneming van het in lid 2 
bepaalde ten genoegen van de Provincie een door een Nederlands grootbank of een 
Nederlandse borgmaatschappij, met een aantoonbaar hoge kredietwaardigheid, afgegeven 
bankgarantie ter grootte van € 65.000,= (zegge: vijfenzestig duizend euro) te deponeren. De 
bankgarantie dient onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn en gedurende tenminste vijf jaar na 
vaststelling van het inpassingsp~an haar geldigheîd te behouden. Voorts dient de bankgarantie 
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de bepallng te bevatten, dat de bank bij de enkele mededeling van de Provincie dat de Exploitant 
toerekenbaar tekort is geschoten het bedrag van de garantie aan de Provincie zal uitkeren. 

2. Alvorens ·Gedeputeerde Staten een besluit kan nemen tot het aan Provinciale Staten voorstellen 
tot vaststeiHng van het in deze overeenkomst bedoelde inpassingsplan, dient Exploitant - naar 
genoegen van de provincie - inzicht te geven in de vorm en inhoud van de bankgarantie en 
aantonen dat Exploitant met een in lid 1 genoemde bankinstelling of borgmaatschappij 
overeenstemming heeft bereikt dat voornoemde bankinstelling of borgmaatschappij voor 
Exploitant garant zal staan. De bankgarantie zal in ieder geval bij de Provincie ontvangen 
moeten zijn uiterlijk één week voor de vergadering van de dienaangaande Provinciale 
Statencommissie, waar het inpassingsplan op de {concept)agenda is geplaatst, bij gebreke 
waarvan de Provincie het recht heeft om de besluitvorming aangaande het in deze 
overeenkomst bedoelde inpassingsplan op te schorten zonder daartoe tot schadevergoeding of 
campensatle hoe ook genaamd aan Exploitant verschuldigd te zijn. 

3. Indien de samenwerkingsovereenkomst krachtens een overeengekomen ontbindende 
voorwaarde wordt ontbonden en de Exploitant niet toerekenbaar tekort is geschoten zal de 
bankgarantie zonder aanspraak/claim retour aan de Exploitant ter hand wordt gesteld, één en 
ander behoudens het in de artikelen bepaalde betreffende faillissement, beslag en .boete. 

Artikel 9- Onvooajene omstandiaheden 
1. Indien het onverkort uitvoeren van de onderhavige overeenkomst niet kan p.laatsvinden vanwege 

van buiten de invloedssfeer van partijen liggende onvoorziene omstandigheden, treden partijen 
met elkaar jn overleg, waarbij zal worden gezocht naar een voor alle partijen aanvaardbare 
oplossing. 

2. Indien deze overeenstemming ondanks alle inspanningen van partijen niet binnen een redelijke 
termijn wordt bereikt en ook op korte termijn hierop geen uitzicht bestaat, is elk der partijen 
bevoegd onderhavige overeenkomst te ontbinden. 

3. Indien na het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst door wijziging in wet- en regelgeving 
(waaronder ook uitspraken van rechterlijke ins.tanties worden verstaan} afspraken zoals in deze 
samenwerkingsovereenkomst vermeld niet uitgevoerd kunnen worden, werken partijen mee aan 
een wijziging van de overeenkomst, strekkende tot - conform gewijzigde wet- en regelgeving 
zoals vorenbedoeld en zo veel als mogelijk- naleving van de oorspronkelijke afspraken. 

Artike/10 • Geschilfenregeling 
1. Alfe geschillen, die naar aanleiding van of in verband met onderhavige overeenkomst mochten 

ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die welke slechts door één 
der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
tenzij partijen ter zake van die geschillen, arbitrage bij een erkend arbitrage instituut 
overeenkomen. 

2. Een geschil in de zin van dit artikel zal geacht worden tevens aanwezig te zijn, in alle gevallen 
waarin overeenkomsten ter uitvoering van de exploitatieovereenkomst aanleiding geven tot 
handelingen of besluiten, waarvoor nadere wilsovereenstemming tussen partijen is vereist en 
deze niet verkregen kan worden. 

3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen zullen 
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. 

Artike/11· Ontbinding en ontbindende voorwaarden 
1. In geval de benodigde planologische maatregel ten behoeve van het bouwplan niet kan worden 

verleend vanwege negatieve besluitvorming van Provinciale Staten of niet kan worden verkregen 
vanwege onherroepelijke uitspraken van rechtscolleges, zal tussen partijen overleg plaatsvinden. 
Mocht dit overleg binnen een termijn van 3 maanden niet tot een oplossing leiden dan hebben de 
partijen het recht onderhavige overeenkomst eenzijdig, zonder tussenkomst van de rechter te 
beëindigen c.q. te ontbinden. 

2. Onderhavige overeenkomst kan door iedere partij door middel van een aangetekende brief 
geheel of gedeeltelijk worden ontbonden (eenziidlg en zonder rechtelijke tussenkomst met 
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Inachtneming van een termijn van één maand in geval van toerekenbare tekortkoming 
(wanprestatie) door de wederpartij bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst; 

3. De Provincie kan tevens deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief eenzi!dîg 
ontbinden (zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst z:al zijn vereist}: 
a. indien de Exploitant in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling heeft 

gekregen, dan wel anderszins de vrije beschikking verliest over zijn vennogen; 
b. in geval de Exploitant zonder daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Provincie 

te hebben verkregen, zijn contractpositie overdraagt. 
4. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 2, en lid 3 behoudt de ontbindende partij alle reenten op 

schadevergoeding en nakoming, die onderhavige overeenkomst dan wel de wet hem toekent 
5. Indien de situatie als bedoeld in lid 3 sub a zich voordoet, is de Ëxploitant verplicht hiervan 

onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Provincie. 

Artike/12 - Voorbehoud/opschortende voorwaarde 
1. De in deze overeenkomst omschreven verplichtingen van de Provincie laten de 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Provincie c.q. haar 
bestuursorganen onverlet. Partijen zijn zich ervan bewust dat de Provincie gebonden is aan 
haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de wet en andere voorschriften 
en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 

2. De door de Exploitant verzochte pianologische medewerking vindt plaats onder opschortende 
voorwaarde van dienaangaande {positieve) besluitvorming door Provinciale Staten. 

3. Het bepaalde in deze overeenkomst kan aan de in lid 1 genoemde verantwoordelijkheid niet 
afdoen en kan ook niet tot aansprakelijkheid of wanprestatie van de provincie leiden. Dit houdt 
in, dat er van de zijde van de Provincie géén sprake van toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming zal zijn, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de Provincie 
bezwaren van derden honoreert, aanwijzingen van hogere overheden volgt, uitvoering geeft 
aan uitspraken van rechtelijke instanties, nalaat rechtshandelingen te verrichten, respectievelijk 
publlekrechtelljk.e rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de aard en 
strekking van deze overeenkomst of van de voortgang van het project De Exploitant zal en kan 
de Provincie niet aansprakelijk houden voor de eventuele gevolgen van het vetrichten van 
publiekrechtelijke taken enlof het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden, tenzij de 
Exploitant kan aantonen dat de Provincietoerekenbaar tekort is geschoten. 

Artike/13 - Openbaarheid overeenkomst 
1. De Exploitant erkent dat de Provincie als publiek orgaan gehouden Is aan de wetgeving inzake 

de openbaarheid van bestuur (o.a. Wet openhaarheld van bestuur). De Provincie is jegens de 
Exploitant danwel andere partijen die een belang bij deze overeenkomst hebben in dit kader niet 
tot enige schadevergoeding- hoe ook genaamd- gehouden vanwege haar handelen op grond 
van deze wetgeving; 

2. Indien en voor zover Exploitant in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst 
documenten aan de provincie ter beschikking ste!t, zal zij- indf.en zij (bepaalde passages van) 
deze documenten als vertrouwelijk aanmerkt- schriftelijk dienen te motiveren waarom (bepaalde 
passages van) deze documenten vertrouwelijk zijn. In haar motivatie houdt Exploitant in ieder 
gev~l rekening met de criteria die door de Wet openbaarheid van bestuur, Wet ruimtelijke 
ordening en het (bestuurs)procesrecht worden gegeven. De provincie spant zich, met 
inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, in om de door Exploitant gewenste 
vertrouwelijkheid zoveel als mogelijk te waarborgen. Het at dan niet vertrouweliJk houden van 
(passages van) deze documenten geschiedt voor risico van Exploitant. De Exploitant heeft het 
recht om aan de Provincie gezonden documenten retour te vragen îndien - naar het oordeel van 
de provincie - zondermeer duidelijk is dat de inhoud van deze documenten op grond van 
dienaangaande wet- en regelgeving niet vertrouwelijk gehouden kan worden. Partijen komen 
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overeen dat de informatie uit retourgevraagde documenten niet gebruikt zal worden ten behoeve 
van de uitvoering van deze overeenkomst. Het niet gebruiken van documenten zoals voorgaand 
bedoeld, komt voor risico van Exploitant. 

Artike/14- Slotbepalingen 
1. Op de in onderhavige overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing. 
2. Partijen onderkennen het belang van een wederzijdse continue betrokkenheid en infonnatie· 

uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen dat nodig is om de ander in staat te stellen diens 
overeengekomen taak naar behoren te vervullen. 

3. Indien en voor zover niet of niet tijdlg wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen 
voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst is de schuldenaar aan de schuldeiser wettelijke 
rente verschuldigd. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment dat het 
betalingsverzuim is ontstaan c.q. de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden. 
Onder wettelijke rente wordt verstaan de wettelijke rente voor "handelstransacties" zoals bedoeld 
in artikel 6: 119a BW. 

4. Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de Provincie wordt verlangd, is 
het daartoe aangewezen orgaan de Gedeputeerde Staten van Gelderland, tenzij in deze 
overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald; 

5. Van onderhavige overeenkomst maken de hiema genoemde, door parafen van beide partijen 
gewaarmerkte, bijlagen een integraal en onlosmakelijk onderdeel uit: 

l. Ondertekeningsvolmacht Raedthuys Windenergie B.V. d.d. 25 apri120î4 
2. Kaart van het bouwplan; 
3. Planning windpark Bijvanck 
4. Risicoanalyse Planschade met betrekking tot het project "Windpark Bijvanck" in de 

gemeente Zevenaar, opdrachtnummer 3337020 {maart 2014) 
6. Van de in lid 5 genoemde documenten hebben de partijen een exemplaar in hun bezit en 

verklaren akkoord te zijn met de inhoud daarvan. 
7. Bij strijdigheid van de tekst van de overeenkomst met de bijlagen, prevaleert de tekst van de 

overeenkomst 

ONDERTEKENING 

2-voud opgemaakt en ondertekend te Arnhem d.d. 8 mei 2014. 

Pagina 10 van 10 
Paraaf 



Machtiging 

Racdthuys Windenergie B.V. machtigt middels dit senrijven de heer: 

manager windenergie bij Raedthuys W~ndenergie B.V. 

om namens Raedthuys Windenergie B.V. de Samenwerkingsovereenkomst Windpark Bijvanck te 
Zevenaar tussen de provincie Geldertand en R.aedthuys Windenergie B.V. te tekenen. 

De ondertekening van deze Samenwerktngsovereenkomst. is voorzien op 8 mei 2014, 

Naam Raedthuys Windenergie B.V., statutair gevestigd te Enschede, 
kantöorhoudende 7521 AG Enschede, Hengelosestraat 569, 
namensdeze 





Projectplanning windpark Biîvanck 

Onderzoeken 
22 april 2014 
8mei 2014 

Voorootwem lP 
15 april 2014. 
111 weekjuni 2014 
24juni2014 
juli 2014 

Ontwerp lP 

Vaststelring SOK 
Ondertekening SOK 

Bespreken concept voorontwerp met initialiefnemer 
Aceordering voorontwerp init:aliefnemer 
Vaststellen voorontwerp GS 
Organiseren inloopavond omwonenden door initiatiefnemer 

november/december 2014 Vaststellen ontwerp-inpassingsplan door GS 
Terinzagelegging januari/februari 2015 

Deflnjtief lP 
mei 2015 
juni 2015 

Ter vaststelling aanbieden aan PS 
Behandeling in PS 



CONCLUSJE 

RtSICOANALYSE PLANSCHADE 

met betrekking tot het project "Windpark 
Bijvanck" in de gemeente Zevenaar. 

Door de planologische mutatie zal zich een waardevermindering voordoen die, op 
basis van artikel 6.1 Wro, voor tegemoetkoming in .aanmerking kan komen. Rekening 
houdend met de in dit adVies opgenomen gegevens, de genoemde overwegfngen, de 
huidige wetgeving en de meest recente jurisprudentie, waarderen wij het te vergoeden 
risico op planschade op: 

Opdrachtnummer: 3337020 
Datum: 
Behandelend adviseur: 
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1 UITGANGSPUNTEN 

1.1 Opdracht 

Op 25 november 2013 heeft Raedthuys Windenergie BV, nader aan te duiden als: 

"opdrachtgever", de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam, hierna 

afgekort tot SAOZ, gevraagd een risicoanalyse planschade uit te brengen met betrekking 

tot het project "Windpark Bijvanck". Het project bestaat uit het realiseren van een 

lijnopstelling van 4 windturbines in het buitengebied van Zevenaar. 

1.2 Gesprek 

Op 25 november 2013 heeft deskundige, adjunct-

directeur van de SAOZ, he1 dossier aan de hand van de beschikbare gegevens 

besproken met opdrachtgever. 

1.3 Ontvangen stukken 

Ten behoeve van het opstellen van deze risicoanalyse planschade hebben wij de 

volgende stukken ontvangen I gebruikt: 

• Vigerende "Beheersverordening Buitengebied Zevenaar"; 

• Fotomateriaal met betrekking tot het windpark; 

• "Notitie van uitgangspunten" van Bosch & Van Rijn, versie 2 d.d. 26 februari 2014; 

• Informatie met betrekking tot de voorgeschiedenis van het project; 

• Kadastrale informatie; 

• Marktgegevens (bronnen: kadata, funda). 
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2 PLANGEBIED 

Oe windturbines zijn gedacht in het buitengebied van Zevenaar, nabij de gemeentegrens 

met Montferland. De windturbines zij geprojecteerd parallel aan de Didamscha Wetering, 

de Bijvanckbrug ligt in het midden van het gebied. Ten zuiden van de locatie ligt de 

Truisweg, aan de noordzijde bevinden zich de Ganzenpoelweg en de Broekzijdestraat 

Figuur 1: luchtfoto plangebied 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich verspreid liggende agrarische 

bedrijfswoningen en burgerwoningen aan de Truisweg, de Monsetgneur Hendriksenstraat, 

de Ganzepoelweg en de Broekzijdestraat 
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3 WETGEVING EN JURISPRUDENTIE 

De kern voor de beoordeling van het risico op planschade wordt gevormd door de 

planologische vergelijking. Deze bestaat uit de vergelijking tussen het huidige 

planologische regime en het nieuwe planologische regime. Relevant voor deze 

vergelijking zijn de Wet ruimtelijke ordening en de rechtspraak over planschade. 

3.1 Wet ruimtelijke ordening 

De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de planschade 

is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Het onderwerp planschade is geregeld in 

hoofdstuk 6 (Financiële bepalingen). Artikel 6.1 is het belangrijkste artikel aangezien 

daarin het recht op een tegemoetkoming in de schade is vastgelegd. In dat artikel worden 

daamaas1 alle oorzaken die kunnen leiden tot een tegemoetkoming in de planschade 

genoemd. De belangrijkste zijn: 

• een bepaling van een bestemmingsplan, inpassingplan of beheersverordening; 

• een ptanwijziging, ~uitwerking of een ontheffing; 

• een projectbesluit genomen door de gemeenteraad, provinciale staten of de 

minister; 

• een tijdelijke ontheffing van een bestemmingsplan. 

Daarnaast bevat afdeling 6.1 Wro bepalingen ter zake van.: 

• het normaal maatschappelijk risico (6.2); 

• de in de beoordeling te betrekken aspecten voorzienbaarheld en mogelijkheden tot 

schadebeperking (6.3); 

• het heffen van een recht van een aanvrager om vergoeding van planschade (6.4); 

• de mogelijkheid tot het aangaan van een planschadeovereenkomst tussen 

gemeente en initiatiefnemer (6.4a); 

• de vergoeding van kosten van bijstand en wettelijke rente aan de aanvrager om een 

planschadevergoedîng {6.5). 

3.2 Rechtspraak 

Aan de hand van rechterlijke uitspraken wordt inhoud gegeven aan de wetsartikelen die 

betrekking hebben op de tegemoetkoming in de planschade. Uit de jurisprudentie wordt 

een juridisch kader afgeleid waarbinnen de planologische vergelijking dient te passen. 
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4 PLANOLOGIE 

4.1 Vigerende planologische regime 

Het vigerende planologische regime vormt, samen met eventuele vrijstelfingen en/of 

ontheffingen. de basis voor onze planologische vergelijking. Hierbij houden we rekening 

met de maximale mogelijkheden van het vigerende planologische regime. Voor het 

plangebied vigeert de "Beheersverordening Buitengebied Zevenaar". 
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Figuur 2: verbeelding beheersverordening 
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De betrokken gronden zijn bestemd als "Agrarisch met waarden - landschapswaarden". 

Het betreft een bestemming ten behoeve van onder meer grondgebonden agrarische 

bedrijven. De bestemming biedt geen bouwmogelijkheden. 

Relevant voor de beoordeling is. de bestemming van de omliggende objecten van derden. 

Het voert gelet op het aantal omliggende objecten te ver om deze individueel te 

beschrijven, doch vermeldenswaard is dat de betrokken objecten voor een groot deel als 

agrarische bedrijfswoning zijn bestemd en voor een kleiner deel {met name gelegen aan 

de Broekzijdestraat) als burgerwoning. Het is met name de bestemming van de betrokken 
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woning die relevant is; niet van belang is of de betrokken woning feitelijk ook voor de 

toegestane functie wordt gebruikt. 

4.2 Nieuwe planologische regime 

Ten tijde van het uitbrengen van deze risicoanalyse is het nieuwe planologische regime 

nog niet in werking getreden. Het project betreft de realisering van een lijnopstelling van 

vier windturbines in het plangebied, met bijbehorende opstelplaatsen. Er is nog geen 

definitieve keuze gemaakt voor een bepaald merk en type windturbine, doch in dit 

onderzoek wordt aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte ''Nota van 

uitgangspunten" uitgegaan van windturbines me1 een ashoogte van maximaal 124 meter 

en een tiphoogte van maximaal 185 metern (rotordiameter 122 meter). Het project zal 

worden gerealiseerd door middeJ van een provinciaal inpassingsplan. 

e Wlncltwbinetacatl~ 
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Woningen Yan participanten 

Gemeentetrens 

IM!nju•l 
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Figuur 3: locaties windturbines (afbeelding ,llit ''Nota van uitgangspunten" van Bosch & Van Rijn 
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Op op bovenstaande luchtfoto groen omcirkelde objecten (Ganzenpoetweg 9, 

Broekzijdestraat 1a en Broekzijdestraat 4) zijn in eigendom bij de initiatiefnemers van het 

project en worden in dit onderzoek verder buiten bescho,uwing gelaten. 

Ten opzichte van een eerder uitgebracht conceptadvies zijn de maatvoering en 

positionering van het windpark enigszins gewijzigd. De wijzigingen zijn echter niet van 

dusdanige betekenis dat daardoor de uitkomst van het onderzoek is beïnvloed. 
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5 OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE 

5.1 Regelgeving windturbines 

In het ~Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'' (Barim) zijn regels 

opgenomen ten aanzien van ~het in werking hebben van een windturbine", waarbij tevens 

wordt verwezen naar de "Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'' 

(Rarim). De thans toepasselijke normen hebben betrekking op: 

• de veiligheid van de tur.blne(s} (artikel3.14 Barim); 

• het voorkomen of beperken van slagschaduwhinder en Jichtschittering (artikel 

3.14 Barim}, waarbij wordt verwezen naar de normen van de ministeriële regeling. In 

deze regeling is in artikel 3.12 bepaald, dat ten behoeve van het voorkomen of 

beperken van slagschaduw en lichtschittering de windturbine moet worden voorzien 

van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien 

slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand 

tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de 

rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer 

dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de 

slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of 

woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de 

windturbine tot de gevel van het gevoelige object; 

• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de 

kans dat zich "ongewone voorvallen" voordoen (artikel 3.14 Barim en artikel 

3.14 Rarim, dat verwijst naar NEN~EN-fEC 61400-2 en NVN 11400-0.); 

• geluidhinder (artikel3.14a Barim): ten hoogste 47 dB Lderl en ten hoogste 41 dB Ln<ghl 

op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het 

terrein; 

• het plaatsgebonden risico (artikel 3.15a Barim): PR 10-6 voor kwetsbare objecten 

en PR 10-5 voor beperkt kwetsbare Objecten. 
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5.2 Voorgeschiedenis windpark 

Blijkens de beschikbare stukken wordt het gebied waar het windpark is gedacht in de 

Ruimtelijke Verordening Gelderland aangemerkt als zoekzone voor windenergie. 

Daarvoor wordt de rocatie al genoemd in het op 29 juni 2005 vastgestelde Streekplan 

2005 van de provincie. 

• 

am 
0 

~~ 

Figuur 4: uitsnede kaart "ruimtelijke ontwikkelingen" Streekplan 2005 
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6 VERGOEDBAARHElD 

6.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk is in beginsel bestemd om het onderwerp vergoedbaarheid op hoofdlijnen te 

beoordelen. Er zijn met betrekking tQt het onderwerp vergoedbaarheid vier 

deelonderwerpen te onderscheiden: 

passieve risicoaanvaarding; 

actieve risicoaanvaarding; 

anderszins verzekerd; 

mogelijkheden om schade te voorkomen of te beperken. 

Passieve risicoaanvaarding 

Het beperken of wegnemen van bebouwîngs- en/of gebruiksmogelijkheden op gronden 

van een aanvrager kan directe planschade tot gevolg hebben. Een aandachtspunt bij de 

beoordeling van "directe planschaden is de beoordeling van de ''passieve 

risicoaanvaarding~. In het onderhavige geval is géén sprake van "directe planschade", 

zodat het aspect "passieve risicoaanvaarding" niet relevant is. 

Actieve risicoaanvaarding 

Het is bestendige jurisprudentie dat ten aanzien van de vergoedbaarheid van de geleden 

schade het aspect van risicoaanvaarding ten tijde van aankoop van de onroerende zaak 

een rol kan spelen. Jn algemene zin kan worden gesteld dat indien voor de vaststelling 

van een nieuw bestemmingsplan of een besluit sprake is geweest van (een reeks van) 

planologisch relevante besluiten waaraan een bestendige lijn In de (toekomst) visie op de 

uiteindelijke planologische bebouwings- en/of gebruiksmogelijkheden van de betreffende 

locatie kan worden ontleend (bijvoorbeeld een structuurplan, een voorbereidingsbesluit of 

een ter inzage gelegd bestemmingsplan), voorzienbaarheld in beginsel kan worden 

tegengeworpen indien (één van) deze planologisch releventa besluiten ten tijde van 

aankoop kenbaar waren. 
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Anderszins verzekerd 

Indien directe of indirecte planschade is ontstaan kan het voorkomen dat deze schade al 

anderszfns is vergoed of verzekerd. De opgetreden schade komt dan niet nogmaals voor 

tegemoetkoming in schade in aanmerking. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de 

situatie waarin een gemeente of ontwikkelaar gronden van een aanvrager heeft gekocht, 

waarbij partijen op kenbare wijze zijn overeengekomen dat in het verkoopbedrag een 

schadetegemoetkoming in schade voor de toekomstige planologische verslechtering is 

opgenomen. 

MogeliJkheden om schade te voorkomen of te beperken 

Op basis van artikel 6.3 Wro betrekken burgemeester en wethouders (in het onderhavige 

gevat het college van Gedeputeerde Staten) in hun beslissing de mogelijkheden van 

aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken. Uitgaande van de door de 

wetgeving en rechtspraak gegeven kaders en de thans beschikbare informatie, zijn er 

geen omstandigheden te voorzien waarmee een eventuele aanvrager de schade zou 

kunnen voorkomen of zou kunnen beperken, zodat wij dit onderwerp verder buiten 

beschouwing laten. 

6.2 Beoordeling op hoofdlijnen 

Uit de beschikbare stukken blijkt, dat in de op 29 juni 2005 vastgestelde provinciale. 

Streekplan 2005 het plangebied als potentiële locatie voor windenergie wordt aangemerkt. 

Gelet hierop achten wiJ de ontwikkeling voorzienbaar vanaf 29 juni 2005, waardoor het 

aspect "voorzienbaarheid" in beginsel consequenties zou kunnen hebben voor de hoogte 

van het planschaderisico. Bij de beoordeling van de dusters wordt hierop nader ingegaan. 
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7 OVERWEGINGEN PLANOLOGIE EN INVLOEDSSFEER 

7.1 Planologische vergelijking aan de hand van relevante aspecten 

Ingevolge de "Beheersverordening Buitengebied Zevenaar" hebben de gronden waarop 

het windpark geprojecteerd zijn een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. 

Deze bestemming laat de realisering van .een windpark niet toe. 

Gelet op het voorgaande brengt de realisering van het windpark qua 

bebouwingsmogeJijkheden în planologisch opzicht een verzwaring met zich mee, 

aangezien bouwwerken mogelijk worden gemaakt met een veel hogere bouwhoogte dan 

thans mogelijk is. Voor omwonenden kan dit in beginsel leiden tot een depreciatie van het 

uitzicht en de situeringswaarde: voorts zal sprake kunnen zijn van aan windturbineparken 

inherente vormen van hinder, zijnde met name geluidhinder en slagschaduwhinder. 

Voor het bepalen van de aard en mate van hinder is van betekenis, dat het windpark in 

een "rustige" agrarische omgeving is geprojecteerd zonder omgevingsfactoren die het 

woongenot wezenlijk nadelig beïnvloeden. Hiema zullen wij de relevante aspecten 

bespreken. 

Uiti!icht I omgevingskarakteristiek 

Windturbines zijn markante elementen in het landschap. ln de voorgenomen inpassing is 

gekozen voor windturbines in het plangebied 1 dat zich thans laat karakterîseren als een 

open agrarisch gebied. De komst van het windturbinepark leidt daardoor tot een 

significante doorbreking van het karakter van de omgeving. Gelet op de maatvoering van 

de windturbines zal in beginsel voorts sprake kunnen zijn van een aantasting van het 

uitzicht vi:m omliggende objecten, alsmede van een aantasting van de situeringswaarde 

c.q. de "ligging" door de gewijzigde omgevingskarakteristiek. 

VeiJigheid 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan hét risico van het afbreken van onderdelen 

(rotorbladen) die kunnen worden weggeslingerd. Hetzelfde geld1 voor ijsafzetting op de 

rotorbladen. 

Op grond van de ''Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" dienen 

windturbines te voldoen aan bepaalde veiligheidseisen, waartoe wordt verwezen naar 
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NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0. Gedacht kan worden aan de eis dat een 

windturbine niet in werking treedt wanneer zich een zodanige ijslaag op de rotorbladen 

heeft afgezet, dat door loslatend ijs de veiligheid voor de omgeving in het geding is. 

Ten aanzien van het "ptaatsgebonden risico" (PR) geldt voor kwetsbare objecten, zoars 

een woning, een grenswaarde van PR 10·6. Binnen de PR 10p6 contour bevinden zich 

geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten van derden, en deze zijn daar volgens het 

vigerende bestemmingsplan ook niet mogelijk. Evenmin doet zich ten aanzieo van de 

externe veiligheid een "domino-effect" voor. Het voorliggende plan voldoet ruimschoots 

aan alle normen; enige relevante planologische verslechtering ten aanzien van het aspect 

"veiligheid" is niet aan de orde. 

Slagschaduwhinder 

Als de zon schijnt veroorzaakt de draaiende rotor bewegende schaduwen, waardoor een 

wisseling van lichtsterkte optreedt. Dat kan hinderlijk zijn wanneer die zogeheten 

slagschaduw bijvoorbeeld door een raam naar binnen in een kamer valt. Eerst bij een 

passeerfrequentie van 2,5 tot14Hz (passages per seconde} is er sprake van hinder. 

De mate van hinder door schaduwen is voorts afhankelijk van een aantal factoren, zoals 

de invalshoek, de afstand van een object tot de turbine en de locatie van de ramen van 

een woning ten opzichte van de turbine. In de huidige regelgeving wordt onder meer 

gesteld dat als "gevoelige objecten" {waaronder woningen) op een afstand van minder 

dan 12 maal de rotordiameter 0n casu maximaal 12 x 122 meter = 1.464 meter) een 

hinderduur van gemiddeld 17 dagen per jaar en meer dan 20 minuten per dag {ergo totaal 

5 uur en 40 minuten) slagschaduw kan optreden, dat dan een stilstandvoorziening moet 

worden aangebracht 

Ten tijde van het uitbrengen van dit advies is nog geen slagschaduwonderzoek 

beschikbaar. Uit onze ervaringen met windparken leiden wij echter af, dat bij afstanden tot 

het windpark zoals die te dezen aan de orde zijn (deze zijn relatief kort} het zeer 

waarschijnlijk is dat bij meerdere woningen in de omgeving sprake zal zijn van een te 

verwachten overschrijding van de hinderduur van 5 uur en 40 minuten, zodat het 

aanbrengen van een stilstandvoorziening noodzakelijk is. Hierdoor wordt de 

slagschaduwhinder in alle gevallen teruggebracht tot een maximum van 5 uur en 

40 minuten per jaar. 
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Ondanks het feit dat de slagschaduwhinder door de aan te brengen stilstandvoorziening 

binnen de wettelijke normen blijft, doet zich ten aanzien van bepaalde objecten in de 

omgeving hinder voor, die thans niet mogelijk is aangezien de plaatsing van windturbines 

en daaruit voortvloeiende slagschaduwhinder zich thans niet kan voordoen. Een en ander 

leidt mogelijk voor eigenaren van bepaalde objecten tot een zeker planologisch nadeel. 

De mate van hinder is echter in individuele gevallen sterk afhankelijk van de afstand en 

wederzijdse oriëntatie van het object tot het windpark. Zo zal. net zoals heeft te gelden 

voor het aspect "uitzicht", hinder eerder aanwezig zijn bij woningen die met de 

verblijfsruimten in de richting van het windpark georiënteerd zijn, dan bij woningen waarbij 

dit niet of in mindere mate het geval is: daarenboven kan de aanwezigheid van 

tussenliggende bebouwing (bijvoorbeeld bedrijfsopstallen) of structureel opgaand groen 

een mitigerende factor zijn waarmee rekening mag worden gehouden, 

Geluidhinder 

Er is in de loop van de tijd al veel onderzoek verricht naar wat een hinderlijk geluid is. Het 

blijkt dat geluid verschillend ervaren wordt. Waar de één geluid hinderlijk vindt, ondervindt 

de ander van hetzelfde geluid geen hinder. Hoeveel "geluid" van een turbine wordt 

ervaren, is afhankelijk van de omgeving. Wanneer turbines bijvoorbeeld bij of in de directe 

omgeving van autosnelwegen staan, lijkt het geluid door het omgevlngsgeluid veel minder 

dan wanneer een turbine bijvoorbeeld in een leeg weiland staat. 

In de onderhavige situatie is sprake van een ligging in een open agrarisch gebied zonder 

andere grote geluidbronnen, waardoor thans geen sprake is van een (feitelijke dan wel 

potentiële) "akoestische belasting" van objecten in en rond het plangebied. Ook ten 

aanzien van het aspect "geluid" beschikken wij ten tijde van het uitbrengen van dit advies 

nog niet over onderzoeksresultaten, doch gelet op de afstanden tot de dichtst bij de 

turbines gelegen woningen en het gegeven dat in de omgeving momenteel geen andere 

geluidbronnen aanwezig zijn, verwachten wij dat het aspect "geluid", mede afhankelijk van 

de keuze van het type windturbine, een wezenlijke rol zal kunnen spelen bij het bepalen 

van de gevolgen van de komst van het windpark. Niettemin zal het windpark moeten 

voldoen aan de wettelijke normen (47 Lcten /41 lnight), waardoor mogelijk turbines (met 

name in de nachtperiode) in een stillere modus moeten draaien. 

3337320 15 van 24 



Bedrijfsopstallen in de omgeving van het geprojecteerde windpark 

Bedrijfsopstallen ontlenen hun waarde primair aan de eigen aanwendingsmogelijkheden. 

Indien en voor zover deze door een planologische wijziging niet worden beperkt, zal van 

schade in de zin van waardevermindering (afgenomen exploitatiemogelijkheden) geen 

sprake zijn. Van een "directe" beperking van exploitatiemogelijkheden is in elk geval geen 

sprake; de komst van de windturbines leidt niet tot beperkingen in de bedrijfsvoering (vgl. 

ABRS 13 maart 1997, AB 1997, 362 inzake Vliegveld Wefschap). 

7.2 Uitkomst planologische vergelijking 

Hiervoor hebben wij de verandering per aspect besproken. Daaruit is gebleken dat ten 

aanzien van de aspecten "slagschaduwhinder", ''getuid", "uitzicht" en "situeringswaarde" 

voor bepaalde objecten in de omgeving sprake zal kunnen zijn van een relevant 

planologisch nadeel. Gelet op onze ervaringen trekken wij indicatief een grens van 1 ,2 

kilometer rondom het plangebied. Deze afstand is ingegeven door onze ervaring, dat een 

eventueel optredend nadeel in ieder geval het "normaal maatschappelijk risico" niet zal 

overstijgen. Van objecten die daarbuiten liggen gaan wij er dus op voorhand, ongeacht de 

ligging en oriëntatie, van uit dat geen sprake is van relevant planologisch nadeel. 

7.3 Invloedssfeer 

In deze risicoanalyse beperken wij ons tot het beoordelen van de onroerende zaken die 

een relevante relatie hebben met het plangebied. Binnen de invfoedssfeer van het 

plangebied bevinden zich de hierna genoemde onroerende zaken c.q. woningen van 

"derden": 

Cluster Objecten 

Truisweg e.o. Truisweg 2, 2a, 4, 9, Monseigneur Hendriksenstraat 31, Kleine 

Veldstraat 7, Hoevesteeg 3, 5, 7. 

Ganzepoelweg e.o. Ganzepoelweg 7, 12, 1~_en Kerkedijk 5. 

Broekzijdestraat e.o. Broekzijdestraat 1, 3, 5, 6, 8, 10, Kruisstraat 8. 

De overige objecten zijn zodanig ten opzichte van het gebied gesitueerd c.q. verwijderd 

dat tussen die objecten en het gebied geen of geen re·levante ruimtelijke relatie bestaat. 
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8 OVERWEGINGEN TAXA TIES 

8.1 Definitie waardebegrip 

Wij hanteren de volgende definitie: 

Marktwaarde 

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 

bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden 

overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent 

en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

8.2 Peildatum 

Omdat onbekend is wanneer de nieuwe planologie in werking treedt hanteren wij de 

opnamedatum als peildatum voor de waardering. 

8.3 De manier waarop het risico op planschade wordt vastgesteld 

Bij het taxeren gaat het binnen het kader van deze risicoanalyse om het vaststellen van 

de omvang van het waardeverschil als resultante van de gemaakte planologische 

vergelijking. Hierbij zijn voor de taxatie van een object in hoge mate bepalend: 

• het waardeniveau vóór de voorgenomen planmutatie; 

• het waardeniveau ná de voorgenomen planmutatie. 

De motivering van de waardeverandering vloeit daarmee rechtstreeks voort uit de 

uitkomsten van de planologische vergelijking. De specifieke factoren die de uitkomst van 

de planologische vergelijking en de aard en de ernst van de inbreuk bepalen, zoals de in 

het advies besproken aspecten, zijn daarvoor van primair belang. 

Enkele te beoordelen objecten betreffen bedrijfs- c.q. dienstwoningen. Het vigerende 

bestemmingsplan geeft aan de betrokken objecten namelijk een agrarische bestemming. 

Gelet op het voorgaande houden wij bij het maken van een inschatting van de waarde van 

de ·objecten rekening met de beperktere gebruiksmogelijkheden van het pand dan 

wanneer sprake zou zijn van een burgerwoning. Bovendien worden de nabij gelegen 

bedrijfsgebouwen en de gevolgen daaJVan voor het woongenot van de woonruimte in 

aanmerking genomen. Het voorgaande betekent echter niet dat de bedrijfs 8 c.q. 

dienstwoonruimte geen zelfstandige waarde vertegenwoordigt in het economische 
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verkeer en om deze reden geen planologische nadeel kan ondervinden van de 

voorgenomen planologische ontwikkeling. Het pand kan in beginsel immers afzonderlijk 

van de bedrljfsbebouwing worden verkocht (waarbij het gebruik als bedrijfs-Idienstwoning 

wel dient te worden gehandhaafd). 

Aspecten zoals geluid en uitzicht zijn in beginsel wel relevant voor een bij een bedrijf 

behorende bedrijfswoning, doch de gevoeligheid van een bedrijfswoning voor deze 

aspecten is minder groot dan bij een burgerwoning het geval is. Bij een burgeTWoning 

staat het wonen en het genot daarvan voorop. Bij een bedrijfswoning is het woongenot 

weliswaar niet onbelangrijk, doch wel ondergeschikt aan de bedrijfsfunctie waartoe het 

pand behoort. De waardegevoeligheid van een bedrijfswoning voor deze aspecten is 

daarmee ook veer minder groot (zie in dit verband ABRS 27 februari 1997, BR 1998/677 

en ABRS 30 mei 2007, Drimmelen, zaak 200608652/1 ). 

Het voorgaande neemt niet weg dat ook een bedrijfswoning in beginsel door een 

planologische mutatie een waardevermindering kan ondergaan welke op de voet van 

artikel 6.1 Wro voor vergoeding rn aanmerking komt. Voor een voorbeeld ult de 

jurisprudentie waarbij planschade is geconstateerd voor een bedrijfswoning verwijzen wij 

naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 14 juni 2001, BR 2002/175 

inzake gemeente Doorn. 

8.4 Geldigheid en geldigheidsduur 

De geldigheid van dit advies hangt nauw samen met de beoordeelde en in dit advies 

opgenomen feiten. Deze risicoanalyse geeft een deskundige schatting van het risico op 

planschade. Omdat het nieuwe planologische regime nog niet in werking is · getreden 

bestaat de kans dat de omvang van de uiteindelijke tegemoetkoming in schade kan 

afwijken van de in deze risicoanalyse genoemde bedragen. De feiten kunnen nog 

wijzigen. Ter illustratie van deze externe oorzaken noemen wij: 

• tussentijdse wijzigingen van het bouwplan; 

• nieuwe wetgeving; 

• veranderingen in de rechtspraak; 

• nieuwe gegevens met betrekking tot het onderwerp voorzienbaarheid; 

• tussentijdse transacties. 
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Bij gelijk blijvende feiten stellen wij de geldigheidsduur op 6 tot 12 maanden na peildatum. 

Afhankelijk van de marktontwikkelingen kan deze periode variëren. 

8.5 Geraadpleegde bronnen voor het bepalen van het waardeniveau 

Om het waardeniveau van courante objecten te bepalen zijn wij nagegaan of er in de 

directe omgeving van het plangebied objecten zijn verkocht. Hiervoor hebben wij gebruik 

gemaald van de mogelijkheden van het kadaster. Vervolgens hebben wij de bekende 

websites van aanbieders van onroerend goed bekeken om na te gaan of er in de 

omgeving van het plangebied objecten te koop worden aangeboden. Tijdens de 

advisering en opname zijn ons de volgende objecten opgevallen: 

Adres Vraagprijs in € 

Ganzepoefweg 7 645.000 

Broekzijdestraat 8 750.000 

De uiteindelijke transactieprijs kan natuurlijk afwijken van de hiervoor genoemde 

vraagprijs en wij nemen deze objecten enkel op om een beeld te schetsen van het huidige 

aanbod. 
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9 BEOORDELING 

9.1 Risicoaanvaarding 

In hoofdstuk 7 is geconCludeerd dat kopers op de hoogte konden zijn van de mogelijke 

toekomstige nadelige ontwikkelingen sinds 29 juni 2005. Aan de hand van kadastrale 

gegevens van Kadata blijkt dat er sinds deze datum enkele transacties hebben 

plaatsgevonden binnen de te beoordelen objecten. Dit betekent, dat het aspect 

"risicoaanvaarding" van invloed is op het planschaderisico. 

9.2 Beoordeling pranschaderisico per cluster 

Cluster Objecten 

Truisweg e.o. Truisweg 2, 2a, 4, 9, Monseigneur Hendriksenstraat 31, Kleine 

Veldstraat 7, Hoevesteeg 3, 5, 7. 

Beoordeling 

Deze woningen zijn gelegen ten zuiden van het geprojecteerde windpark, op een afstand 

die varieert van ruim 400 meter tot ruim een kilometer. Het betreft zonder uitzondering 

agrarische bedrijfswoningen. 

De beantwoording van de vraag welke objecten worden getroffen en in welke mate, is 

sterk afhankelijk van de ligging en oriëntatie ten opzichte van het windpark. Enkele 

woningen worden visueel van het windpark gescheiden door (eigen} bedrijfsopstallen of 

opgaand groen. In de sommige gevallen is de afstand tot het windpark voorts 

aanmerkelijk. 

Een aantal woningen ligt betrekkelijk dicht bij het windpark en waarschijnlijk binnen de 

slagschaduw- en/of g·eluidcontouren daarvan. Ondanks de onderlinge afstand en de 

wettelijk voorgeschreven maatregelen ter beperking van stagschaduwhinder zal het 

windpark door de aard en rnrichtlng van het tussengelegen geb[ed dusdanig "aanwezig" 

zijn, dat enkele van de binnen dit cluster gelegen objecten, ondanks hun planologische 

status als bedrijfswoning, in waarde zullen dalen. 
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Taxatie 

Gezien de planologische vergelijking en de hiervoor behandelde overwegingen zal het 

waardeniveau ná de planologische verandering dalen. Het door ons getaxeerde 

planschaderisico is als volgt berekend. 

Van de 9 objecten in dit cluster worden er naar verwachting hooguit 6 getroffen in een 

mate, die het normaal maatschappelijk risico (NMR) overstiJgt. Een en ander is terug te 

voeren op factoren zoals afstand en onderlinge ligging en oriëntatie. Schematisch gezien 

laat het planschaderisico zich voor dit cluster als volgt taxeren. 

Uitgangspunten= 

• aantal boven NMR getroffen objecten: 

• waarvan schade niet voorzienbaar: 

• gemiddelde maatgevende waarde 

• gemiddelde waardedruk 

• af: maatschappelijk risico 2% .. € 350.000,--

• gemiddeld netto planschaderisico 

Planschaderisico: 6 "€ 5.000,- = 

Beoordeling 

6 

6 

€ 350.000,--

€ 12.000,--

€ 7.000,---

€ 5.000.-

€ 30.000.-· 

Deze woningen zijn gelegen ten noorden van het plangebied en hebben daarmee - een 

enkele uitzondering daargelaten - een duidelijke visue!e relatie, zij het dat de afstand tot 

het plangebied groter is dan bij het .cluster "Truisweg e.o.". Met name de factor "'afstandQ 

heeft voor het planschaderisico in dit cluster een du.idelijke mitigerende werking. 

Van de 4 objecten in dit cruster wordt er naar verwachting maar 1 getroffen in een mate, 

die het normaal maatschappelijk risico (NMR) overstijgt. Een en ander is terug te voeren 

op factoren zoals afstand, onderlinge ligging en oriëntatie. Schematisch gezien laat het 

planschaderisico zich voor dit cluster als volgt taxeren. 
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Uitgangspunten: 

• aantal boven NMR getroffen objecten: 

• waarvan schade niet voorzienbaar: 

• maatgevende waarde 

• waardedruk 

• af: maatschappelijk risico 2% * € 600.000,--

• netto planschaderisico 

Planschaderisico: 1 * € 8.000,-- = 

Beoordeling 

1 

1 

€ 600.000,-

€ 20.000,-

€ 12.000,-

€ 8.000,-

€ 8.000,--

Deze woningen zijn gelegen ten noorden en noordwesten van het geprojecteerde 

windpark, op een afstand die varieert van circa 490 meter tot ruim een kilometer. Het 

betreft zowel agrarische bedrijfswoningen als burgerwoningen. 

De beantwoording van de vráag welke objecten worden getroffen en in welke mate, is 

sterk afhankelijk van de ligging en oriëntatie ten opzichte van het windpark. Enkele 

woningen worden visueel van het windpark gescheiden door (eigen) bedrijfsopstallen of 

opgaand groen. In de sommige gevallen is de afstand tot het windpark voorts 

aanmerkelijk. Daarentegen betreft het in veel gevallen burgerwoningen, die naar hun aard 

waardetechnisch gezien "gevoeliger" zijn voor ontwikkelingen als de onderhavige. 

Een aantal woningen ligt betrekkelijk dicht bij het windparK en waarschijnlijk binnen de 

slagschaduw- en/of geluidcontouren daarvan. Ondanks de onderlinge afstand en de 

wettelijk voorgeschreven maatregelen ter beperking van slagschaduwhinder zal het 

windpark door de aard en inrichting van het tussengelegen gebied dusdanig "aanwezig" 

zijn, dat enkele van de binnen dit cluster gelegen objecten in waarde zullen dalen. 

Er is in dit cluster sprake van één (betrekkelijk recente) transactie, hetgeen van invloed is 

op de vergoedbaarheid van de schade. 
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Taxatie 

Gezien de planologische vergelijking en de hîervoor behand~lde overwegingen zal het 

waardeniveau ná de planologische verandering dalen. Het door ons getaxeerde 

planschaderisico is als volgt berekend. 

Van de 7 objecten in dit cluster worden er naar veJWachting hooguit 5 getroffen in een 

mate, die het normaal maatschappelijk risico (NMR) overstijgt Een en ander is terug te 

voeren op factoren zoals afstand en onderlinge ligging en oriëntatie. Schematisch gezien 

laat het planschaderisico zich voor dit cluster als volgt taxeren. 

Uitgangspunten; 

• aantal boven NMR getroffen objecten: 

• waarvan schade niet voorzienbaar: 

• gemiddelde maatgevende waarde 

• gemiddelde waardedruk 

• af: maatschappelijk risico 2% "'€ 550.000,--

• gemiddeld netto planschaderisico 

Planschaderisico: 4 * € 7.000,-- = 

9.3 Recapitulatie planschaderisico 

5 
4 

€ 550.000,-

€ 18.000,--

€ 11.000,--

€ 7.000,~-

€ 28.000,-

Uit de voorgaande overwegingen blijkt. dat het totale planschaderisico van het 

voorgenomen project door ons wordt gesteld op: € 30.000,- + € 8.000,-- + € 28.000,-~ = 
€ 66.000,--, hetgeen door ons wordt afgerond op: € 65.000,-. 
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10 CONCLUSIE 

Door de planologische mutatie zal zich een waardevermindering voordoen die, op basis 

van artikel 6.1 Wro, voor tegemoetkoming in aanmerking kan komen. Rekening houdend 

met de in dit advies opgenomen gegevens, de genoemde overwegingen, de huidige 

wetgeving en de meest recente jurisprudentie, waarderen wij het te vergoeden risico op 

planschade op: 

€ 65.000,-. 
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Onderwerp Aanvullende statennotitie principeverzoek van . Raedthuys 
Windenergie B.V. voor het ops1ellen van een lnpasslngsplan voor 
de realisatle van viJf windturbines op de locatle Windpark BIJvanck 
in de gemeente Zevenaar 

SIS-nummer PS2012-959 

Agendering Commissie MIE Provinciale Staten 
(advies OrltHe) 23 januari 2013 

BehandelwiJze x Kaderstellen 
Controleren 
Adviseren PS (door commissie) 
Vaststellen (door PS) 

Overteg·/ GS informeren PS naar aanleiding van het debat dat op 9 januari 2013 
beslispunten is gevoerd over het principeverzoek van Raedthuys Windenergie. 

Context GS zetten uiteen dat uit het samenstel van de Elektriciteitswet en de 
Wet ruimtelijke ordening, volgt dat uw Staten de verplichting hebben om 
gebruik te maken van de bevoegdheid om een inpassingsplan vast te 
stellen Indien een initiatiefnemer een verzoek Indient voor de realisatie 
van windturbines en de dasbetreffende gameanteraad het varzoek heiaft 
afgewezen en er vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen 
belemmeringen zijn voor het initiatief. Dit heeft GS tot het besluit 
gebracht dat zij in deze concrete situatie geen invulling kunnen geven 
aan de wens van draagvlak biJ de gemeente Zevenaar. 

Opmerkingen U kunt deze notitie betrekken bij het debatverzoek van de SP. 
Griffie 

Openbllreuman-
vatting van GS 

Meer Informatie Dhr. J. van Dooren 
026-359 9809 
post@gelderland.nl 

GS.besluit: 22·1·2013/ Ontvangen door Griffie: 22·1·2013/ Geplaatst op SIS: 22·1·2013 



STATENNOTITIE 

Aan de leden van Provinciale Staten 
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Aanvullende Sta1annatltle principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen 
van een lnpassingsplan voor de realisatie van vijf windturbines op de locatle Windpark Bijvanck 
in de gemeente Zevenaar 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Beknopte samenvatting Statennotitie: 

Op 9 januari 2012 heeft de commissie MobiUtelt, Innovatie en Energie (MIE) de statennotitie 
(PS2012-959) met betrekking tot het principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. 
besproken. Tijdens de bespreking is er een aantal vragen gesteld met name rondom het wettelijk 
kader waarover wij u via deze aanvullende statennotDie nader wUien informeren. Uit het 
samenstel van de Elektriciteitswet en de Wet ruimtelijke ordening, volgt dat uw Staten de 
verplichting hebben om gebruik te maken van de bevoegdheid om een inpassingsplan vast te 
stellen indien een lnHiatlefnemer een verzoek Indient voor de realisatie van windturbines en de 
desbslreffande gemeenteraad het verzoek heeft afgawezen en er vanuit het oogpunt van 
ruimiBij(e ordening geen belemmeringen zijn voor het initiatief. 

Aan de leden van Provinciale Staten 

Naar aanlelding van de diScussie in de commissla MIE van 9 januari jl., zatten wij voor u het 
wettelijk kader rondom inpassingsplannan en windenergie nogmaals uiteen. HierbiJ komt ook de 
beoordelingsruimte van uw Staten aan de orde om een verzoek af te wijzen tegen de 
achtergrond van de Wet ruinlelijke ordening en de Elektriciteitsw. Vervolgens plaa1Sen we de 
door u gestelde voorwaarde omtrent draagvlak van de betrokken gemeenteraden in het 6cht van 
die beoordeHngsruimte: 

Wette/Qk kaderlnpassingsplannen en windenergie' 
In artikel 9e van de Elektriciteitswet (Ew} treft u het wettelijk kader aan met betrekking tot de 
toepassing van de bevoegdheid van uw Staten voor het vaststellen van lnpasslngsplannen voor 
windenergie. Dit artikel is via de Crisis- en Hers1elwet op 31 maart 2010 toegevoegd aan de 
Elektriciteitswet. Op 1 januari 2012 is artikel 9e van de EW wederom gewijzigd via een wijziging 
van de Crisis- en Herstelwet De leden van dit artikel zijn op een aantal belangrijke punten 
gewijzigd ten opzichte van de bespreking In uw Staten van het vorige principeverzoek van 
Raedthuys d.d. 5 mei 2009 en het advies van de huisadvocaat AKD d.d. 15 februari 201 o. Het 
advies van AKD was gebaseerd op het toenmalige wetsvoorstel en de summiere toelichting 
erop. Dit advles Is dan niet ook meer actueel. In deze statennoHtie treft u dan ook nadere uitleg 
aan van de tekst van de vigerende Ew. 

1 Memoria van Toallchliru. kamerstuk 8.2488, nr. 3 

Inlichtingen bij dhr. J.J. van Oooren, tel. (026) 359 98 09 
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Zoals hiervoor varmeld is het wettalijk kader beschreven in artikel 9 a van de Ew. Het aarsta lid 
varklaart uw Staten bevoegd voor productia-installaties voor windanergie mst een capaciteit 
tussen de 5 en 100 MW een lnpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet 
ruimtaljke ordening vast te stellen. Hiermee is bepaald dat bij windparken tussen de 5-100 MW 
sprake is van provin~iale belangen in de zin van artikel3.28, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. 

Het tweede lid van dat artikel bepaah dat uw Staten in leder geval toapassing 
geven aan die bevoegdheld indien aan producent een voornaman tot het oprichten van een 
dergeliJke -Installatie heeft gemald én de gemeenteraad een varzoek tot vaststalling of 
wijziging van een bestemmingsplan heeft afgewezen. Deze laatsta els is aan gevolg van 
aanvaarding van het amendement van de leden .Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU) en 
Samson (PvdA). 

Over de toepassing van artikel se, tweede lid, van de Ew wordt in de Memorie van Toelichting 
naar aanleiding van in de praktijk gerezen vragen opgemerkt dat de verplichting betrekking heeft 
op de toepassing van de bevoegdheid als zodanig, en niet op de locatie, vorm of anderszins -
inhoudelijke afwegingen. Uw Staten zulen dUs nog steeds een uit een oogpunt van een goede 
ruimteDjke ordening acceptabele beslissing moeten nemen. Indien uw Staten tot de conclusie 
komen_ da1 de gronden waarvoor de gemeenteraad een verzoek tot vaststelling heeft afgewezen 
niet geschikt zijn voor de toepassing van windenergie, dan Impliceert het tweede lid van artikel 
9e dat uw staten verplicht zijn om een alternatieve locatie te zoeken voor de toepassing van 
windenergie en daarvoor een inpassingsplan vast te stellen. De vraag is echter in hoeverre dit 
een realistisch alternatief is gezien het feit dat een inilatiefnemer over het algemeen reeds 
grondposities heeft op de locatie i1 kwestie. 

De verwijzing in artkel9e. tweede lid, naar 'de gronden', bedoeld in het eerste lid past niet goed 
in het systeem van deze bepalingen. Het gaat immers om een weigering van de gemeente om 
het bestemmingsplan ta wijzigen ten behoeve van een voornemen tot de aanleg of uitbreiding 
van aan windpark met aan capaciteit van ten minste 5 maar niet maar dan 100 MW. 
Dit is dan ook varvangen door "ten behaave van de realisatie van dit womemen'. De 'gronden' 
zoals genoemd in het voormalige artikel 9e, waren een belangrijk discusslapunt tijdans de 
behandelng in de Staten d.d. 27 januari 2010 van het vorige principeverzoek van Raedthuys. 
Met de wetswijziging d.d. 1 januari 2012 en de Memorie van Toelichting komt de discussie in een 
ander Deht te staan; h8l artikel heeft betrekking op de bevoegdheid als zodanig en niet op de 
locatie. 

Vardar is het vijfde lid van artik&l9a van belang. Op grand hiervan is de verplichting om een 
inpassingsplan vast te stellen niet van toapassing op het moment dat is voldaan aan de 
krachtens het zesde lid vastgestelde minimum-realisatienorm per provincie. Deze norm wordt de 
Minister vastgesteld bij Algèmene maatregel van bestuur. De norm zal worden gebaseerd op het 
bod Wind op Land dat in I PO-verband ia uitgebracht aan het Rijk. Het Gelderse bod bedraagt 
21 o MW conform de door uw Staten vastgestelde doelstelling voor windenergie. Het opgesteld 
varmogen bedraagt op dit moment 36 MW; Gelderland voldoet bij lange na niet aan de vast te 
stallen reallsatianorm. Dit Is ook niet het geval als hierbiJ de projacten In voorbereiding wordan 
opgeteld. Dit levert In totaal166 MW op. 
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Hieronder treft u de verschillen tussen de Elektriciteitswet op 31 maart 2010 en de vigerende wet 
in tabelvorm aan. 

Artikels a. S1 maart2010 Huldig artlkal 8 a 
PS zijn bevoegd tot aanwijzen instanaties van 5 tot 1 00 MW Installaties van 5 tot 100 MW 
van gronden en vaststellen 
inpassingsplan voor productie 
windenerale 
PS passen bevoegdheld in een producent zich schriftelijk een producent zich schrtftelijk 
ieder geval toe als meldt en de gemeente het meldt en de gemeente het 

verzoek om wijziging verzoek om wijziging 
bestemmingsplan voor de bestemmingsplan ten 
gronden heeft afgawazen balloeve van da .._laade 

van het voornemen heeft 
afgewezen 

PS kunnen hiervan afwijken • redeliJkerwiJs niet Is voldaan aan de minimn-
als valt te verwachten realisalle norm 

datdit de 
besluitvorming 
varanen of andere 
voordelan heeft, en 

• Is voldaan aan de 
minimum-
realisatienorm 

Uit dit samenstel van normen volgt da1 uw Staten de verplichting hebben om gebruik te maken 
van de bevoegdheld om een inpassingsplan vast te stellen indien een intistiefnemer een 
verzoek Indient voor de realisatie van windturbines en de desbetreffende gemeenteraad het 
verzoek heeft afgewezen en er vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen belemmeringen 
zijn voor het Initiatief. 

Wet ruûntelijke ordening 
Ons coDege heeft. de geschiktheid van de locatie Bijvanck voor het oprichten van vijf 
windturbines op basis van de nu beschikbare Inzichten positief beoordeeld. WIJ hebben 
geconstateerd dat er naar verwachting geen rulmtel'ke knelpunten qua wat- en ragelgev;ng zijn 
te verwachten war de locatie Bijvanck, dat de aanvraag past In het provinciaal rulmleU}( beleid 
en dat het iritiaUef substantieel bijdraagt aan het behalen van onze wlnddoelstelllng. In termen 
van de Wet ruimteliJke ordening (Wro) heeft ons college het initiatief niet In strijd geoordeeld met 
een goede (provinciale) ruimtelijke ordening. 
Dat betakant eveneens dat een eventuele weigering om een in passingaplan vast te stellen niet 
deugdelijk te motiveren Is. Dat kan VOlgens de Wro namelijk alleen op basis van ruimtelijk 
relevante overwegingen. In de Wro is draagvlak niet genoemd. Het ontbreken van draagvlak in 
de gemeenteraad kan niet worden beschouwd als een ruimtelijke overweging. 

Gevolg van weigering kan zijn dat zodra Raedthuys beroep instelt biJ de Afdeling 
bestuursrechtspraak er gerede kans is dat het besluit zal worden vernietigd en we worden 
verplicht tot een heroverweging met in acl'ltnemlng van de overwegingen van de Afdeling. 
Afhankel'k van de aard en Inhoud van die overwegingen zullen uw Staten beperkt worden in de 
ruimte tot heroverweging en op die wijze alsnog gedwongen worden een lnpasslngsplan vast te 
stellen. Ook bij de vaststalling van het lnpassingsplan zullen ruimtelijke afwegingen het 
toetsingskader vormen. 
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Drasgvlskcriterum in relatie tot concrset verzoek tot ;npassingsplan 
·Op 26 september jl. hebben uw Staten besloten tot het verhogen van de doelstaDing voor wind 
op land tot 210 MW in 2020. Tijdens de vergadering heeft u amendement A29 aangenomen. 
Op grond van dit amendement wordt aan beslispunt vier de randvoorwaarde verbondan dat 
draagvlak moet bestaan bij de betrokken Gelderse gemeenteraden. Deze verplichting heeft 
specifiek betrekking op de beslispunten drie en vier over de omgevingsvisie. In het kader van de 
nieuw op te stellen omgevingsvisie worden gronden gereserveerd voor windenergie. Dit is een 
beleidsmatige vraag en hierbij hebben uw Staten de belaidsvrijheid om andere criteria dan 
ruimtelijke relevante overwegingen zoals draagvlak te betrekkan bij uw besluitvorming. 
Het voorliggende principeverzoek heeft echter betrekking heeft op een bepaalde locatie 
waarvoor een specifiek wettelijk kader in het leven is geroepen; het principeverzoek moet 
worden beoordeeld op basis van ruimtelijk relevante overwegingen. Draagvlak kan hierbij 
juridisch geen rol spelen. 

Conclusie 
De hiervoor geschetste wettelijke context heeft ons tot het besluit gebracht dat we in deze 
concrete sHuatie geen invulling kunnen geven aan de wens van draagvlak bij de gemeente 
Zevenaar. 

Wij adviseren u deze notHie ter kemisgeving aan te nemen. 

Arnhem. 22 januari 2013 • zaaknummer 2012-010729 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
ing. J. Markink • plv. Commissaris van de Koningin 
drs. P.P.L. van Kalmthout· secretaris 
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Met deze brief willen wij reageren op uw brief van 28 fel>ruari jL over de 
ruimtelijke reserveringen die de provincies hebben gemaakt voor het inrichten 
van windenergieparken op land. Zoals besproken in het Bestuurlijk Koepeloverleg 
Infrastructuur en Milieu van 14 april jl. vormen deze reserveringen een prima 
uitgangspunt voor de benodigde doorgroei van windenergie op land voor de 
komende 10 jaar. In deze brief wordt beschreven wat de ambities en Inzet van 
het kabinet zijn met betrekking tot windenergie op land. Daarnaast wordt 
aangegeven aan hoe er om gegaan wordt met de door u genoemde ruimtelijke 
voorwaarden voor realisatle van windenergie. Tevens wordt ingegaan op de 
finandële voorwaarden en de wijze waarop de procedures versneld kunnen 
worden met behulp van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt. 

AMBITIE 

Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van 
andere landen, hoge prijzen en fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn op Europees 
niveau afspraken gemaakt te weten 20% C02 reductie en 14% duurzame energie 
in 2020 ten opzichte van 1990. Gegeven de forse bezuinigingen die In deze 
kabinetsperiode moeten worden doorgevoerd, is het van belang om ook met 
betrekking tot het duurzame energie beleid iedere euro efficiënt te besteden. De 
subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+) stimuleert daarom op een 
kosteneffectieve manier de productie van duurzame energie. Aangezien de 
opwekking van elektriciteit door middel van windenergie op land een relatief 
goedkope techniek is kan er met windenergie een belangrijke bijdrage geleverd 
worden aan het behalen van de Europese duurzaamheidsafspraken. Het Rijk wil 
daarom met de provincies Invulling geven aan de gezamenlijke ambitie om 
ruimte te maken voor de doorgroei naar minimaal 6000 MW windenergie op land 
in 2020. Op basis van de ruimtelijke reserveringen die provindes hebben gemaakt 
wil het Rijk concentratiegebieden aanwijzen voor grootschalige windenergie, 
waarbij regionaal draagvlak een belangrijk onderdeel is in de besluitvorming. Daar 
waar sprake is van onnodige ruimtelijke belemmeringen zullen deze zoveel 
mogelijk worden weggenomen. Het rijk zal hiertoe een Rijksstructuurvlsie 
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"Windenergie op Land" opstellen die het ruimtelijk afwegingskader biedt om, 
indien de markt daarom vraagt, voor windparken van minimaal lOOMW de 
procedures te versnellen door middel van de Rijkscoördinatieregeling. 

STRUCTUURVISIE WINDENERGIE OP LAND 

Ruimte maken 
Door de hoogte van moderne windmolens en het aantal dat nodig Is om de 
doelstelling te halen, is verspreide plaatsing van individuele molens vanuit 
landschappelijk oogpunt niet wenselijk. Bij het maken van ruimte voor de 
doorgroei naar minimaal 6000MW is concentratie van grootschalige windenergie 
nodig om efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte in Nederland. Nederland 
is immers een land waar vrije ruimte schaars is, waardoor lang niet overal plek is 
voor grote windmolens. In het bijgevoegde ambtelijk 'position paper' 'Nationaal 
Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land' gaat daarom de voorkeur uit naar 
open landschappen waar het hard waalt . .Gezien het karakter van de windmolen 
past deze het beste bij industriecomplexen en haventerreinen, grootschalige 
agrarische productie landschappen en grote wateren. In die gebieden wordt 
gestreefd naar grootschalige windmolenparken maar wel met voldoende aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit. Buiten deze gebieden zullen ook mogelijkheden zijn 
voor windenergie. Landschappelijk gezien zou dit het beste kunnen in 
kleinschaliger opstellingen. 

Uitwerkingsfase 
Ruimte maken betekent keuzes maken waar in Nederland op grote schaal 
windmolens worden toegestaan. In het 'Ruimtelijk Perspectief' is verkend waar dit 
op hoofdlijnen het beste zou kunnen. De concentratiegebieden uit het 'Ruimtelijk 
Perspectief' zijn echter nog 'veel te globaal en verdienen een nadere uitwerking. 
De ruimtelijke reserveringen die de provincies hebben gemaakt vormen een 
belangrijk uitgangspunt bij het nader afbakenen en uitwerken van de 
concentratiegebleden. Uit uw brlef blijkt dat de provindes op versehitlende 
manieren hun ruimtelijke reserveringen voor windenergie hebben ingevuld. Een 
aantal provincies heeft concrete plannen aangeleverd. In deze gebleden zal 
samen met de provincies gezocht worden naar ruimte voor grote windparken. 
Daar waar provincies zoekgebieden voor windenergie hebben aangeleverd zal 
gezamenlijk bekeken worden hoe deze gebieden concreter kunnen worden 
afgebakend. Hierbij kan ook aandacht besteed worden aan regiospecifieke 
knelpunten. Maatwerk per provincie is hierbij essentieel. De Rijksadviseur voor 
het Landschap is bereid om in de uitwerkingsfase mede op basis van haar advies 
'Een choreografie voor 1000 molens' een bijdrage te leveren. 

Milieueffecten onderzoeken 
Het resultaat van deze uitwerkingsfase is een kaartbeeld waarover bestuurlijke 
overeenstemming ls. Dit kaartbeeld zal de basis vormen voor het onderzoeken 
van de milieueffecten (plan-m.e.r.). Mogelijkerwijs bevat het kaartbeeld meerdere 
alternatieven. Het plan-m.e.r. vormt een belangrijke onderbouwing van de 
structuurvisie. Het plan-m.e.r. voor de structuurvisie draagt er aan bij dat het 
MER onderzoek voor concrete Initiatieven makkelijker kan worden uitgevoerd. De 
nut en noodzaak van windenergie in het betreffende gebied hoeft immers niet 
meer te worden aangetoond. Bij de uitvoering van het plan-m.e.r. zal gebruik 
worden gemaakt van de reeds uitgevoerde m.e.r.·studies van de provincies. 
Hierdoor wordt dubbel werk zoveel mogelijk voorkomen. 
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Ruimtelijke knelpunten wegnemen 
In concentratiegebieden streeft het Rijk naar zoveel mogelijk ruimte voor 
windenergie. In uw brief somt u een aantal knelpunten op die de verdere 
doorgroei naar 6000 MW verhinderen. In de structuurvisie zullen hierin, voor 
zover het ruimtelijke knelpunten zijn, door het Rijk keuzes moeten worden 
gemaakt. 

Voor de radarproblematiek loopt een Interdepartementaal traject dat 
reeds een aantal oplossingen in kaart heeft gebracht. In het kader van de 
structuurvisie wordt hier een beslult over genomen. 
Met betrekking tot de waterstaatswerken is een evaluatie opgestart met 
als doel de regelgeving aaó te passen, zodanig dat de mogelijkheden voor 
windenergie op en rond waterstaatswerken kunnen worden benut. 
Rijkswaterstaat voert daarnaast een inventarisatle uit naar de ruimte die 
geboden kan worden aan duurzame energie op het beheerde areaal. 
Om ruimte te maken fn gebieden is het soms nodig om oude molens af te 
breken. Een juridische werkgroep zal zich buigen over de vraag in 
hoeverre het mogelijk en gewenst is om op dit punt nieuwe regelgeving te 
ontwikkelen. 
Het derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening zal in 2012 worden 
geëvalueerd. De uitgewerkte concentratiegebieden zullen daarvoor een 
belangrijke input vormen zodat het elektriciteitsnetwerk hier op kan 
worden aangepast. 

Uitvoerbaarheid 
Voor de geselecteerde gebieden zal samen met provincies en gemeenten worden 
nagegaan wat er moet gebeuren om in deze gebieden grootschalige windenergie 
te realiseren. Meekoppelende belangen zullen In kaart worden gebracht. Aspecten 
als sanering en opschaling worden daar ook in meegenomen. Per gebled zal een 
inschatting worden gemaakt van de potentiële kosten en baten van grootschalige 
windenergie. Dit traject geeft inzicht in de uitvoerbaarheid van windenergie in de 
geselecteerde gebieden. 

Proces en betrokkenheid structuurvisie 
De eerste stap in het proces Is de uitwerkingsfase die In 2011 zal worden 
uitgevoerd. Daarna zal het proces uit drie parallelle trajecten bestaan: het 
onderzoek naar milieueffecten (plan-m.e.r.}, de aanpak van ruimtelijke 
knelpunten en de analyse van de uitvoerbaarheid. Op basis van de infonnatie uit 
deze drie trajecten zal, samen met de provincies, een nadere keuze voor de 
concentratiegebieden worden gemaakt. Ook wordt de bijbehorende 
uitvoeringsparagraaf opgesteld. Dit zal worden verwerkt in een concept
structuurvisie. Dit concept zal uiteraard bestuurlijk worden besproken. Het 
streven is om, na een fase van verplichte Inspraak en advies, de definitieve versie 
nog In 2012 af te ronden en naar de Tweede Kamer te sturen. In de 
tussenliggende periode zullen reeds gestarte trajecten in het kader van de 
Rijkscoördinatieregeling worden gecontinueerd. 

Het proces vereist ook dat er op andere niveaus een goede afstemming 
plaatsvindt. Provincies worden daarom uitgenodigd om de~l te nemen aan een 
interbestuurlijke projectgroep. Deze projectgroep zal bestaan uit 
vertegenwoordigers van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en zal 
worden gebruikt om tussenproducten uit de verschillende trajecten te bespreken. 
Het directeurenoverleg tussen Rijk, IPO, VNG en UvW zal worden gebruikt als 
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stuurgroep en voorportaal voor het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en 
Milieu. Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zullen via een 
klankbordgroep bij de structuurvisie worden betrokken. 

FINANCIERING EN VERSNELLING PROCEDURES 

Financiering 
Naast de ruimtelijke knelpunten vraagt u in uw brief ook aandacht voor het 
belang van een stabiele stimuleringsregeling. Het kabinet is zich daarvan bewust 
en geeft met de SDE+ daar zo goed mogelijk invulling aan. Het door het Rijk 
beschikbaar stellen van stimuleringsmiddelen moet het voor initiatiefnemers van 
nu nog onrendabele windenergieprojecten aantrekkelijk maken om hier in te 
investeren. De rol en verantwoordelijkheid van de provincies is In dat kader vooral 
gelegen in de ruimtelijke facilitering van concrete initiatieven. De provincies zullen 
daarbij natuurtijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor het mogelijk 
onvoldoende daadwerkelijk realiseren van windenergie als gevolg van een tekort 
aan beschikbare stimuleringsmiddelen. 

Procedures versnellen 
Het Rijk dient conform de Elektriciteitswet 1998, op verzoek van een marktpartij 
voor windparken van minimaal 100MW de Rijkscoördinatieregeling te starten 
waardoor de procedures versneld kunnen worden. De structuurvisie 'Windenergie 
op Land' zal het ruimtelijk kader bieden voor Rijksinpassingsplannen als onderdeel 
van de Rijkscoördinatieregeling. De structuurvisie geeft daarmee duidelijktleid aan 
potentiële Initiatiefnemers en medeoverheden op welke locaties de situering van 
grootschalige windenergie in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 
ordening en de rijksoverheid tot inpassing van het Initiatief over kan gaan. 

Met de Crisis- en herstelwet hebben de provincies zoals bekend wettelijke taken 
en bevoegdheden gekregen ten aanzien van windenergieprojecten met een 
omvang tussen 5 en 100 MW. Concreet bepaalt artikel9e van de Elektriciteitswet 
1998 dat een provincie verplicht is om gebruik te maken van haar wettelijke 
bevoegdheid om een inpassingsplan voor dergelijke windenergieprojecten op te 
stellen, indien een initiatiefnemer een voornemen tot de aanleg of uitbreiding van 
een dergelijke productie-installatie schriftelijk heeft gemeld en de betrokken 
gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van 
een bestemmingplan met betrekking tot de betreffende gronden heeft afgewezen. 
In het vijfde lid van artikel 9e is bepaald dat de hiervoor genoemde verplichting 
voor de provincie vervalt als voldaan is aan de voor die provincie geldende 
minimum "realisatlenorm". 

Deze realisatienormen moeten nog bij AMvB worden vastgesteld en daarover is 
overleg met de provincies gaande. Uit uw brief kan opgêmaakt worden dat er nog 
verwarring bestaat over de exacte betekenis van de reailsatienorm. U stelt onder 
meer dat de provincies zich niet kunnen binden aan een hogere realisatienorm 
dan 3.356 MW omdat de financiële en ruimtelijke voorwaarden van het Rijk te 
weinig perspectief bieden op daadwerkelijke realisatie van concrete plannen. Dit is 
niet de invulling van de realisatienorm zoals de wetgever die voor ogen heeft. De 
realisatienorm en de in de wet opgenomen taken en bevoegdheden verplichten de 
provincie op geen enkele manier tot het daadwerkelijk realiseren van projecten. 
Dit is in eerste instantie een verantwoordelijk van de betreffende initiatiefnemer 
en het is daarbij aan het Rijk om de daarvoor benodigde stimuleringsmiddelen 
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beschikbaar te stellen. De wet stelt uitsluitend dat de provincie verplicht is om op 
verzoek van een initiatiefnemer, bij een voorafgaande welgering door een 
gemeente, gronden beschikbaar te stellen. De omvang van de realisatienorm 
hoeft niet gekoppeld te worden aan de Invulling door het Rijk van de door u 
genoemde voorwaarden, omdat die niet direct relevant zijn voor het op verzoek 
van een initiatiefnemer beschikbaar stellen van gronden. 

Verder geeft u in tJW brief aan dat wat u betreft de realisatienorm ntet wordt 
gebaseerd op het aantal vergunde Megawatts per provincie. Het Rijk begrijpt uw 
bezwaren tegen een koppeling aan de hoeveelheid vergunde Megawatts en staat 
in principe open voor ieder alternatlef dat tegemoet komt aan de volgende 
voorwaarden: 

de norm moet zijn gekoppeld aan de duurzame energiedoelstelling 
(aantal MW) 
de norm moet eenduidig en controleerbaar zijn op basis van openbaar 
toegankelijke gegevens (het al dan niet behalen van de norm moet 
eenduidig kunnen worden vastgesteld) 
de norm moet ook rekening houden met windenergie welke tot stand 
komt zonder directe/formele rol van de provincie (via gemeentelijk 
bestemmingsplan of Rijkslnpasslngsplan) 

Het Rijk gaat graag verder met u in overleg om de Inhoud en de vormgeving van 
de realisatienorm te concretiseren. Vanzelfsprekend zal uw gezamenlijk aanbod 
zoals verwoord in de brief ook worden betrokken bij de verdere discussie over- en 
vaststelling van de realisatienormen. 

Oplossingen samen uitwerken 
Net als u verwachten wij dat een intensleve samenwerking tussen Rijk, provincies 
en gemeenten zal leiden tot een succesvolle realisatie van windenergie. Wij zien 
daarom onze samenwerkl.ng met vertrouwen tegemoet. 

Hoogachtend, 

MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR 
EN MIUEU 

fJ!l1ffJ:Ji.s.eg;; 
MINISTER VAN ECONOMIA~~~~&~~ 
ZAKEN, LANDBOUW EN I~ 
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In dit deel wordt beschreven waarvoor deze notitie is 
opgesteld. Het proces van de omgevingsvisie en de 
stand van zaken tot september 2012 wordt behandeld. 
Er wordt ook ingegaan op de relatie van omgevingsvisie 
en milieueffectrapportage en de wijze waarop het 
instrument MER in het traject van de omgevingsvisie 
wordt ingezet. 

In dit deel worden de hoofdopgaven van de provincie 
beschreven. Deze opgaven zijn ook beschreven in de 
Ontwikkelagenda die in juni 2012 is vastgesteld. Binnen 
de drie hoofdopgaven zijn veranderthema's beschreven. 
Een deel van deze veranderthema's is ook relevant in 
relatie tot milieueffectrapportage. In dit deel wordt 
onderscheid gemaakt in thema's waarvoor zeker een 
m.e.r.-plicht geldt, thema's waarvan dat nog onzeker is, 
omdat het uitwerkingsniveau nog onzeker is, en thema's 
waarvoor zeker geen m.e.r.-plicht geldt. 

In dit deel wordt een voorbeeld gegeven van hoe de 
voorgestelde werkwijze bij een veranderthema uitwerkt. 
Dit is met nadruk een voorbeeld; de daadwerkelijke 
uitwerking zal plaatsvinden in het traject richting een 
ontwerp omgevingsvisie middels co-creatie in het 
voorjaar van 2013. In dit voorbeeld worden de doelen 
beschreven. Vervolgens worden de kaders beschreven 
die de provincie mee wil nemen in de verdere uitwerking. 
Tenslotte wordt beschreven hoe een regionale opgave 
binnen die kaders kan passen of uitgewerkt kan worden. 

Plan-m.e.r. omgevingsvisie 
Notitie reikwijdte en detailniveau 
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Aanleiding 

De provincie Gelderland is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie 
voor haar grondgebied. De omgevingsvisie is meer dan een ruimtelijk 
plan alleen; het vormt een integrale visie waarin het beleid dat nu in 
sectorale plannen staat wordt ge{her)formuleerd en onderling afgestemd. 
De provincie anticipeert hiermee op de nieuwe Omgevingswet. De 
omgevingsvisie is kaderstellend voor m.e.r.-{beoordelings)plichtige 
ontwikkelingen. Parallel aan het opstellen van de omgevingsvisie zal 
daarom een planm.e.r. procedure worden doorlopen. 

De omgevingsvisie 
Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om een nieuw proces en een 
nieuwe inhoud voor de Gelderse omgevingsvisie. De groei die niet meer zo 
vanzelfsprekend is, de regionale verschillen, de veranderende behoeften, 
de dynamiek van de veranderingen en het vernieuwde omgevingsrecht. 
Gezamenlijk bepalen ze de ontwikkelingsagenda, de uitdagingen en de 
opgaven per regio, en de aandachtspunten voor het verdere proces. 

Op basis van de verschillende opgaven is duidelijk dat delen van de huidige 
beleidskaders aan verandering toe zijn of ter discussie gesteld moeten 
worden. Ook kunnen er'witte vlekken of gebieden' zijn, voor onderwerpen 
of locaties in Gelderland waar geen provinciaal beleid nodig is of waar 
gaandeweg het beleid wordt uitgewerkt. De uitwerking van de thema's 
dient goed aan te sluiten op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het huidige provinciale beleid in het Waterplan, Verkeer- en vervoersplan, 
Reconstructieplannen, Milieuplan, Streekplan en diverse beleidsnotities 
{staten notities) zal in het proces voor de omgevingsvisie opnieuw worden 
afgewogen. Daarbij zal duidelijk worden wat ongewijzigd kan worden 
overgenomen, waar voortschrijdend inzicht vraagt om aanpassingen en 
waar veranderingen nodig zijn om opgaven en doelen effectief en efficiënt 
te realiseren. 

( -
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Proces en ontwikkelagenda 

De omgevingsvisie Gelderland wordt het gezamenlijke verhaal van 
provincie en partners. In drie fases komt de inhoud van de omgevingsvisie 
tot stand. 

1. Dialoog {januari- mei 2012), met als resultaat: 
een scherp beeld van de provinciale hoofdstructuur 
een schets van de maatschappelijke opgaven die in de regio 
spelen 
afspraken over het proces om beide onderdelen nader uit te 
werken in de visie. 

2. Uitwerken per regio (juni 2012- begin 2013). Resultaat: 
afspraak over de aanpak van maatschappelijke opgaven 

3. Provinciale Staten besluiten (2013). Resultaat: 
visie is vastgesteld 
juridisch kader is vastgelegd 
doorvertaling naar de inzet van provincie Gelderland (begroting 
en investeringen) 

De Ontwikkelagenda 
De eerste fase is afgerond met een aanzienlijke oogst ten aanzien van trends 
en ontwikkelingen die de Ontwikkelagenda bepalen. De Ontwikkelagenda 
(vastgesteld in juni 2012) vat samen wat de opgaven zijn en wat de 
bijbehorende aandachtspunten per regio en voor de provincie als geheel 
zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar drie hoofdopgaven die 
centraal staan binnen de provinciale taken: 

de economische structuurversterking; 
de kwaliteit van de leefomgeving; 
de stedelijke en plattelandsontwikkel ing. 

Binnen de drie hoofdopgaven zijn veranderthema's benoemd die zijn 
gebaseerd op datgene wat in de dialoogfase is aangereikt en bediscussieert. 
Dit zijn de thema's waarvoor uitwerkingen en/of veranderingen van 
het provinciale beleid worden afgewogen in het verdere proces van de 
visie. Tenslotte geeft de Ontwikkelagenda aan hoe de opgaven worden 
uitgewerkt, met wie voor welke opgave en welke dilemma's daarbij 
optreden. 
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Milieueffectrapportage 

Zoals reeds aangegeven is de omgevingsvisie kaderstellend voor m.e.r.
(beoordelings)plichtige ontwikkelingen waardoor voor deze visie ook een 
planm.e.r.-procedure wordt doorlopen. De stappen in het planproces voor 
de omgevingsvisie en de uitvoering van het PlanMERzijn nauw aan elkaar 
verbonden. Er vindt een wisselwerking plaats tussen inhoudelijke opgaven 
en voorstellen vanuit het visie-spoor, en milieubeoordeling en -advisering 
vanuit het planm.e.r.-spoor. Daarnaast kent de planm.e.r.-procedure een 
aantal wettelijk verplichte stappen. 

De planm.e.r.-procedure kent de volgende stappen: 

Stap 1. 
Mededeling, kennisgeving over het voornemen. 

Stap2. 
Inspraak, raadpleging betrokken partners en advies over reikwijdte en 
detailniveau. De commissie m.e.r. wordt gedurende het proces meerdere 
malen geraadpleegd, te beginnen bij een advies over reikwijdte en 
detailniveau. 

Stap3. 
De provincie stelt het planMER op. 
Een belangrijk deel van het planMER komt tot stand in fase 2 van de 
Omgevingsvisie. Hier worden de regionale opgaven, die in de visie een 
plek gaan krijgen, uitgewerkt. Ook wordt duidelijk welk van deze opgaven 
een mogelijke impact heeft op het milieu. Voor deze opgaven levert het 
planMERinzichten in effecten, mogelijke afwegingen en maatregelen. Deze 
inzichten dragen vervolgens bij aan de keuzes die in de Omgevingsvisie 
worden gemaakt. 

Stap4 
Het plan MER wordt gelijktijdig met de ontwerp Omgevlngsvisie ter inzage 
gelegd. 

StapS 
Inspraak. Een ieder kan zienswijze indienen op Omgevingsvisie en plan MER. 

Stap6 
De commissie m.e.r. brengt advies uit over het planMER (toetsingsadvies), 
binnen de termijn die ook voor de zienswijzen geldt. 

( 

Stap7 
Definitief besluit 
De provincie neemt een definitief besluit. Daarbij geeft het aan hoe 
rekening is gehouden met de in het planMERbeschreven milieu gevolgen, 
wat is overwogen over mogelijke alternatieven, over de zienswijzen en 
over het advies van de commissie m.e.r. 

Stap& 
Bekendmaking besluit 

Commisie m.e.r. 
Het bevoegd gezag wordt in haar besluitvorming met betrekking tot 
het planMER geadviseerd door de commissie m.e.r. Deze onafhankelijke 
commissie bestaat uitdeskundigen op milieugebied. Wettelijk is vastgelegd 
dat een advies door de commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een 
planMER in de uitgebreide procedure. In het geval van de Omgevingsvisie 
zal de commissie op meerdere momenten worden geraadpleegd. Hiervoor 
is gekozen gezien de innovatieve wijze van co-creatie waarmee de 
Omgevingsvisie tot stand komt. 
De commissie adviseert in eerste instantie over de reikwijdte en het 
detailniveau van het plan MER, zoals in deze notitie omschreven. 

\ ___.,/ 
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Doel van deze notitie 

Indien een plan conform het Besluit m.e.r. een kader vormt voor een 
projectmer-(beoordelings}plichtig besluit (activiteiten genoemd in de 
C- en D-lijst}, dan is dit ' plan planm.e.r.-plichtig. Ook als vooraf nog geen 
duidelijkheid bestaat over de precieze omvang van de activiteit en daardoor 
ook nog nietduidelijk isofdaadwerkelijksprake zalzijn van een projectm.e.r.
(beoordelings}plicht, is het kaderstellende plan planm.e.r.-plichtig. 

De provincie kiest er nadrukkelijk voor de planm.e.r. medesturend te laten 
zijn bij het onderbouwen van de te maken keuzes. Het doel van de planm.e.r. 
is dan ook niet het (achteraf) toetsen van alternatieven maar het vooraf 
in beeld brengen van de milieu-impact van beleidskeuzes. Dit vergt een 
andere aanpak van het milieuonderzoek dan bij een regulier planm.e.r. In 
deze notitie is beschreven hoe het te doorlopen proces van het planm.e.r. 
zodanig wordt ingericht dat het nauw verbonden is aan het proces van de 
visievorm ing. 

Zoals reeds aangegeven is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke 
opgaven en activiteiten in de Omgevingsvisie een plek gaan krijgen. Op 
voorhand zijn er wel een aantal bekende opgaven te benoemen, waarvan 
zeker is dat de effecten op het milieu in ieder geval een onderdeel vormen 
van de te maken keuzes. 

Het gaat in ieder geval om de volgende opgaven: 
Inpassing van nieuwe energielandschappen, waaronder locaties 
voor windenergie; 
Nieuwe en te verbeteren infrastructuur (weg en spoor) en een 
verschuiving naar gebruik van openbaar vervoer; 
Aanpak voor intensieve dag- en verblijfsrecreatie in of nabij 
natuurgebieden; 
Beleid voor ontwikkelingsruimte en verduurzaming landbouw, 
vooral in relatie tot EHS en Natura-2000; 
Nieuw te realiseren overslagpunten voor vervoer over weg, 
water en/ of spoor; 
Verkenning naar locaties voor sport- en 
evenementenaccommodaties. 
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Werkwijze 

In de Ontwikkelagenda zijn de provinciale hoofdopgaven beschreven. 
De drie hoofdopgaven kennen een reeks aan veranderthema's; thema's 
waarvoor uitwerkingen of beleidswijzigingen worden overwogen in 
de visie. Voor de veranderthema's worden voor het MER de bestaande 
milieukaders (wetgeving, provinciaal beleid) in beeld gebracht, die relevant 
zijn bij de invulling van de thema's. Zo is bijvoorbeeld het kader voor EHS 
en Natura 2000 relevant voor de invulling van de opgave van voldoende 
ontwikkelingsruimte voor de landbouw. De kaders vormen een belangrijk 
vertrekpunt voor de regionale discussies en uitwerkingen. Ook kunnen 
kaders nog wijzigen als gevolg van beleidswijzigingen, maar dit wordt in 
een later stadium in het proces van. de omgevingsvisie opgepakt. 

Per regio zijn ook verschillende opgaven en doelen benoemd. De concrete 
uitwerking hiervan vindt plaats aan de hand van discussies in de regio's 
(co-creatie). De regionale doelen worden, waar relevant, vergeleken met de 
kaders vanuit de provinciale hoofdopgaven. Zo worden de beleidsruimte, 
eventuele belemmeringen en kansen inzichtelijk gemaakt. 
Binnen d~ regionale uitwerkingen is erop onderdelen mogelijkaanvullende 
milieu-input nodig om keuzes goed te kunnen afwegen (bijvoorbeeld 
welke milieueffecten zijn er regionaal/lokaal te verwachten bij de aanleg 
van een nieuw spoortracé?). Voor bepaalde vragen kan het zelfs wenselijk 
zijn om de consequenties van verschillende scenario's inzichtelijk te maken. 
Welke strategie van milieubeoordeling het meest passend is, hangt af van 
het gewenste ambitie- en uitwerkingsnlveau per opgave. 

Vanuit de regionale uitwerkingen komen vervolgens mogelijke dilemma's 
en te maken keuzes aan het licht. Een dilemma kan zijn dat een regionale 
uitwerking niet strookt met bestaande provinciale kaders; de keuze kan 
zijn om de kaders hierop aan te passen. Ook kan een regionale uitwerking 
aanleiding zijn voor het formuleren van een nieuw provinciaal kader. 

In deze notitie geven wij een voorbeelduitwerking van hoe de kaders van de 
provinciale hoofdopgave voor energietransitie kunnen worden toegepast 
op een integrale regionale uitwerking; Duurzame Transportcorridor Betuwe, 
Regio Rivieren land. Dit is een voorbeeld om de manier van werken aan te 
geven. Het is nog niet gebaseerd op gesprekken met de regio. Overige 
uitwerkingen worden zo veel mogelijk op een zelfde manier uitgewerkt. 

( 

'Het Milieugeweten' 
Zoals al eerder beschreven, zijn nog niet alle opgaven voor de 
omgevingsvisie bekend en de gesprekken met de partners zijn nog 
bepalend voor de manier waarop de uitwerking van de visie vorm krijgt 
en beleidskeuzes gemaakt zullen worden. Daarnaast is milieu niet bij alle 
opgaven even relevant. De provincie kiest er daarom voor voorafgaand 
aan de regionale uitwerkingen en de uitwerking van de hoofdopgaven 
een "milieugeweten" te organiseren dat tijdens het visievormingsproces 
het milieubelang inbrengt in de discussies zodat het wordt meegewogen 
voor de besluitvorming over opgaven. Het "milieugeweten" rapporteert 
tevens op welke wijze milieu in de discussie en de uiteindelijke keuzes van 
belang is geweest. Het betreft hier een nieuwe "MER-aanpak" die aansluit 
bij het interactieve proces dat voor de visie wordt doorlopen. Er worden 
ook vooraf geen m.e.r.-alternatieven opgesteld en beoordeeld op hun 
milieueffecten. Wel wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds 
bestaande milieuinformatie. Ook voor onderwerpen waarbij geen sprake 
is van een m.e.r.-plicht kunnen milieuaspecten van belang zijn voor de 
besluitvorming. Dit wordt ook in de omgevingsvisie opgenomen. Het 
"milieugeweten" zal dit signaleren waar mogelijk of noodzakelijk, maar zal 
wel primair gericht zijn op de m.e.r.-plichtige activiteiten. 

Gebruik bestaande MER 
Voor een aantal opgaven of activiteiten welke in de omgevingsvisie een plek 
krijgt, geldt dat er reedseen MER is uitgevoerd. Alternatieven, milieueffecten 
en eventuele maatregelen zijn hierin afgewogen. Deze milieuinformatie zal 
in het planMERvoor de omgevingsvisie worden meegenomen. Waar nodig 
geeft dit planMEReen aanvulling. 

Reeds uitgevoerde MERren: 
MER Vierde Waterhuishoudingsplan 2009-2015 (2009) 
SMB Streekplanuitwerking groei en krimp (2006) 
MER15MB Reconstructie Achterhoek Liemers (2007) en Gelders 
valei/UtrechtOost (2004), Veluwe (2004) 
SMB Streekplan Gelderland (2005) zoekzones windenergie, 
regionale bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, glastuinbouw 
en floodrelief-werken 
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Detailniveau 

De hoofdopgaven en de opgaven die in de regionale uitwerkingen aan 
de orde komen zullen verschillen in ambitie- en uitwerkingsniveau. De 
wijze waarop vanuit het MER de discussie wordt gevoed, verschilt daarmee 
per opgave. Wij onderscheiden een aantal 'soorten' uitwerkingen die 
passen bij een aantal 'soorten' MER-strategieën. In nevenstaande figuur 
zijn de verschillende strategieën weergegeven. Klik op de figuur voor een 
vergroting en toelichting. 

Voor sommige opgaven kan volstaan worden met kaderstellende 
provinciale uitspraken; regionale uitwerkingen moeten passen binnen 
deze kaders. Voor sommige opgave zal de omgevingsvisie volstaan met 
kaders die voor de uitwerking gelden. Deze uitwerkingen kunnen dus ook 
ná vaststelling van de Omgevingsvisie worden gedaan. 

Er zullen ook opgaven zijn die in het kader van de omgevingsvisie direct 
samen met de regio en/of partners worden uitgewerkt. De provinciale 
kaders worden hierbij toegepast waardoor in co-creatie tot een uitwerking 
gekomen wordt en afwegingen in relatie tot de kaders gemaakt worden. 
Hierbij worden de (milieu)kaders dus ontwerpend toegepast. 

Tot slot zijn er opgaven die al vergevorderd zijn uitgewerkt, waarbij de 
planMER gericht is op de optimalisering van de uitwerking op basis van 
bijvoorbeeld de meest recente inzichten en beleids-of wetswijzigingen. 
In principe kunnen alle aangegeven MER-strategieën binnen dit planMER 
aan de orde komen. Een alleen toetsende strategie wordt echter, gezien 
het abstractieniveau van de visie, niet verwacht. 

Klik voor vergroting 
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PROVINCIALE 
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Economrscll~ 
structuurver sterking 

VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Concurrentiekracht 

Cor'currentre
krocllt 

Vergroot de concurrentiekracht door 
het versterken van de ruimtelijk-econo
mische structuur van Gelderland. Dit 
betekent: zorgen voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in de stedelijke regio's, 
een goede bereikbaarheid met OV en 
auto, en het benutten van de potenties 
van de sterke (top)sectoren en de 
maakindustrie. Bij het handhaven van 
een optimaal vestigingsklimaat is een 
blijvende bewaking van de voorraden 
bedrijventerreinen in Gelderland van 
groot belang, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. 

( 

Provinciale opgaven 

Het verbeteren van de 
bereikbaarheid voorOVen 
auto. 

Benutten potenties 
sterke (top)sectoren en 
maakindustrie 

Bedrijventerreinvoorraad: 
nieuwe terreinen of 
herstructurering 

Planm.e.r.-plichtige activiteiten 

Afhankelijk van concreetheid zijn vrijwel 
alle nieuwe en uit te breiden (rijks- en 
provinciale) infrastructuur planMER-plichtig 
zodra kaders hiervoor worden gesteld in de 
Omgevi ngsvisie. 

Afhankelijk van type industrie. Zolang 
nog niet concreet is wat hier onder 
wordt verstaan, is er geen sprake van 
m.e.r.-plichtige activiteiten. 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van 
een industrieterrein is planm.e.r.-plichtig. 
Bedrijventerreinen zijn echter in het eerdere 
MER voor Streekplan 2005 beoordeeld. In 
de recente structuurvisie bedrijventerreinen 
(2009) zijn ook geen andere locaties 
opgenomen. 

Voor nog te realiseren bedrijventerreinen 
(die reeds in de structuurvisie zijn 
opgenomen) lijkt derhalve geen MER-plicht 
aan de orde. Wel zal worden nagegaan 
in hoeverre eventuele beleids-of 
wetswijzigingen van belang kunnen zijn in 
relatie tot de gemaakte locatieafwegingen. 

Herstructurering van bedrijventerreinen 
is nadrukkelijk een aandachtspunt. Als 
deze gelegen zijn nabij Natura 2000 kan 
een Passende Beoordeling verplicht zijn, 
waardoor ook een planMER-plicht geldt. 

{ 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Verkeer en vervoer, natuur, 
luchtkwaliteit, geluidhinder, 
externe veiligheid, 

·landschap, gezondheid. 

n.v.t. 

Natuur (Natura-2000), 
geluidhinder, luchtkwaliteit 
externe veiligheid, 
klimaatadaptatie, verkeer en 
vervoer. 
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PROVINCIALE 
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Econon11Scha 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Energietransitie 

EtlOrDi t~sfronstlle 

Verschuif van centrale naar decentrale 
opwekking en levering van energie 
aan lokaal gevestigde bedrijven en 
huishoudens. Hernieuwbare vormen 
van energie, zoals zonne-energie, 
geothermie of energie uit rioolwa
terzuiveringsinstallaties vragen veel 
ruimte en bieden kansen voor stedelijke 
en plattelandsontwikkeling. Specifieke 
aandacht krijgen de volgende aspecten: 

Hoe kan decentraal opgewekte 
energie rechtstreeks geleverd 
worden aan bedrijven en 
huishoudens in Gelderland 
(smart grid)? 
Ontwikkel met de regio's en 
partners kansen- en routekaarten 
voor duurzame energie. 
De afspraken met het Rijk over 
windenergie. 

De ambitie van de provincie 
is: Gelderland streeft naar een 
duurzame, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening en verminderde 
afhankelijkheid van het buitenland, met 
bijbehorende economische innovatie en 
groei. De provincie wil dat de biobased 
economyfloreert in Gelderland. Er wordt 
bijgedragen aan 20% energiebesparing 
in 2020 ten opzichte van 201 0, aan 14% 
hernieuwbare energie en het streven is 
energieneutraliteit in 2050. 

Provinciale opgaven 

Aanwijzen gebieden voor 
windenergie 

Zon ne-energie velden, 
energielandschappen 

Ruimtelijk kader voor 
bodemenergie 

Ruimtelijk kader voor 
biomassa 

Relevante 
Planm.e.r.-plichtige activiteiten milieuaspecten voor 

planMER 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van Landschap, natuur, geluid, 
een windturbinepark. visuele hinder, externe 

veiligheid 

Geen, tenzij het gaat om een landinrich- Landschap, natuur, visuele 
tingsproject met een functiewijziging van hinder. 
meer dan 125 ha water, natuur, recreatie 
of landbouw en/ of de combinatie met 
windenergie. 

Diepboringen dan wel een wijziging of Bodemgesteldheid, 
uitbreiding daarvan. archeologie, grondwater, 

natuur, landschap. 

Geen n.v.t. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Verzorgende economie 

I Vt:r:rorcJende 
8C011011118 

Geef ruimte aan veranderingen in de 
verzorgende economie, nodig door 
nieuwe behoeftes en door vergrijzing. 

( 

Provinciale opgaven 

Ruimte geven aan 
verzorgende economie 

····~ 
::. !l:lXJ _;(J'~if(l_S-· •>:. 
~~_lg,;;icjl;:~~:---;. 

Planm.e.r.-pllchfige activiteiten 
Relevante 

milieuaspecten voor 
planMER 

Geen n.v.t. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Onderwijs en arbeidsmarkt · 

/' 

Verbeter de aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt ten 
gunste van economische ontwikkeling. 
Er is in sommige sectoren onvoldoende 
aansluiting tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing 
dreigen er tekorten aan specifiek 
geschoold personeel in bijvoorbeeld de 
metaalindustrie en de bouw. Uitdaging 
is een intensieve samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs en overheden. 
Bezien moet worden welke rol er voor 
de provincie is. 

Qnclcrv. iiS t '1 
,-1/ L1L:h.1Sf 1'101 t, f 

Provinciale opgaven 

Verbetering aansluiting 
onderwijs en arbeidsmarkt 

Planm.e.r.-plichtige activiteiten 

Geen 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

n.v.t. 
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Economrscl1e 
struc tlJlrrvel stH ktnÇJ 

tM;t~J 

VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Nieuwe werken 

Pak de leegstand van kantoren en 
winkels aan voor een vitaal stedelijk 
gebied. Het Nieuwe Werken en 
internetwinkelen leiden tot andere 
patronen in het woon-werkverkeer en 
in consumentengedrag. De vraag is of 
en hoe de provincie hierin een rol moet 
spelen. 

( 

Provinciale opgaven 

Stimuleren van 'het nieuwe 
werken' 

I·J1euvve \Vet kEn 

Planm.e.r.-plichtlge activiteiten 

Geen 

lf ''' ... :::'fli.>''~"-:;: ': 
liEF ;-ll.~1'id/, ·' 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

n.v.t. 
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, Doel van aeze notrlre 

PROVINCIALE 
HOOFDOPGAVEN 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Vrijetijdseconomie 

Stimuleer de vrijetijdseconomie in 
Gelderland op een andere manier 
dan voorheen. Zet in op slimme 
combinaties van natuur, recreatie, 
economie en cultuur en kijk naar 
mogelijke dwarsverbanden met andere 
beleidsthema's en werkvelden. Ga 
anders ("Groei en krimp Veluwe") om 
met intensieve (verblijfs)recreatie in 
natuurgebieden, in het bijzonder met 
de Veluwe. 

Provinciale opgaven 

Stimuleren 
vrijetijdseconomie 

\'iljCI,-h
e~ onOi'\IC: 

Planm.e.r.-pllchtlge activiteiten 

Voor permanente kampeer- en 
caravanterreinen of themaparken 
geldt een planMER-plicht bij bepaalde 
drempelwaarden. Van belang is echter 
dat het hier gaat om locaties in/nabij 
Natura-2000 gebieden waardoor er een 
relatie is met de Passende Beoordeling in 
het kader van de Natuurbeschermingswet. 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Natuur, landschap, geluid, 
verkeer en vervoer. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Duurzame landbouw 

Maak het ruimtelijk zoneringsbeleid 
meer ontwikkelingsgericht. Dit 
betekent dat toekomstbestendige 
landbouwbedrijven die bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling (inspanning 
voor dierwelzijn, volksgezondheid, 
landschappelijke inpassing en milieu) 
een plek verdienen. Overweeg ook hoe 
je met het huidige instrumentarium 
van vestigings- en verplaatsingsbeleid 
verduurzaming kunt stimuleren, met 
als optie het loslaten van zonering en 
in plaats daarvan toe te werken naar 
maatwerkoplossingen. 

( 

Provinciale opgaven 

Stimuleren duurzame 
landbouw 

\"';ii:lj~k .. 
~~~O•I(::r:::rf:! .. 

Planm.e.r.-plichtige activiteiten 

Uitbreidingen van veeteelt en 
glastuinbouw. Daarnaast is met name de 
mogelijke invloed op Natura-2000 gebieden 
van belang met een Passende Beoordeling 

\. -·· 

[~uur::ome 
landbouw 

-r •·•-,. r • ...-~.."....:;. 

· ,'Ç\ clt;'.tile~ • ,';• 
\'!:...<1':..:.1"':.,."11/L-~ .... 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Natuur, luchtkwaliteit 
(stikstof, fijnstof), geur, 
landschap, klimaatadaptatie, 
gezondheid. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

MobiiHelt 

Zorg voor goede achterland
verbindingen tussen 'Randstad en 
Ruhrgebied' en verder naar Europa. 
Benut dat de provincie aan deze 
verbindingen ligt (overslagpunten) 
maar voorkom de negatieve gevolgen 
ervan (doorstroming en leefbaarheid). 

Provinciale opgaven 

Mogelijk nieuwe/uit te 
breiden verbindingen 
(spoor, weg en water) 

Mogelijk nieuwe/uit te 
breiden overslagpunten 

Planm.e.r.-plichtige activiteiten 

Afhankelijk van concreetheid zijn 
vrijwel alle nieuwe en uit te breiden 
(rijks- en provinciale) infrastructuur 
planm.e.r.-plichtig zodra kaders hiervoor 
worden gesteld in de Omgevingsvisie. 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van 
overladingsstations of faciliteiten voor de 
overlading tussen vervoerswijzen. 

t;\c•brliic'ri 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Verkeer en vervoer, natuur, 
luchtkwaliteit, geluidhinder, 
externe veiligheid, 
landschap. 

Verkeer en vervoer, 
natuur, landschap, externe 
veiligheid, geluidhinder, 
luchtkwaliteit. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Water 

Verandering van het klimaat maakt het 
noodzakelijkte anticiperen op droogte 
én op overvloedige neerslag en 
daarnaast op hogere temperaturen en 
waterafvoeren. Voor gebruiksfuncties 
zijn behoud en versterking van een 
robuust en toekomstbestendig water
en bodemsysteem noodzakelijk. 
Bij binnendijkse ruimtelijke 
ontwikkelingen wil de provincie 
focussen op duurzame 
ruimtelijke inrichting voor de 
hoogwaterveiligheid. Koppeling met 
het Deltaprogramma moet ervoor 
zorgen dat Gelderland veilig blijft 
bij hoog water. Relevante inzichten 
uit het Deltaprogramma worden 
opgenomen voor zover het de 
provinciale opgaven raakt. 
De behoefte aan meer en andere 
locaties voor open zwemwateren in 
Gelderland wordt uitgewerkt naar 
aanleiding van de toenemende 
droogte en de behoefteaan verkoeling 
en recreatie in open wateren. 
De locaties en de omvang van grond
waterbeschermingsgebieden worden 
herijkt vanwege het belang van 
duurzaamheid. 
Onderzocht wordt of het nodig is om 
strategische gebleden te begrenzen 
zodat drinkwaterwinning voor langere 
tijd mogelijk blijft (de Veluwe en delen 
van het Rivierengebied). 

(.( 
,\ __ r 

\\'ult:r 

Provinciale opgaven 

Kaders stellen ten aanzien 
van klimaatadaptatie als 
gevolg van mogelijke 
toename van droogte en/ of 
wateroverlast 

Duurzame ruimtelijke 
inrichting voor de 
hoogwaterveiligheid: 
inzichten Deltaprogramma 

Meer/andere locaties open 
zwemwater 

Herijking locaties/omvang 
grondwaterbeschermings-
gebied vanuit belang van 
duurzaamheid 

Eventueel begrenzing 
gebieden met oog op 
reserveringen voor lange 
termijn drinkwaterwinning 

Relevante 
Planm.e.r.-plichtige activiteiten milieuaspecten voor 

planMER 

Geen n.v.t. 

Het betreft hier nog geen concrete Waterkwantiteit/veiligheid in 
ingrepen. Wanneer dijken of rivier worden relatie tot klimaatscenario's, 
aangepast of waterberging extra moet natuur, landschap, 
worden gecreëerd, is plan MER-plicht aan klimaatadaptatie, ruimtelijke 
de orde als dit buiten het kader van Ruimte kwaliteit. 
voor de Rivier valt 

Geen, tenzij sprake is van ontgrondingen Bodem, waterkwaliteit, 
groter dan 12,5 ha natuur (verstoring), 

landschap, geluid. 

Geen n.v.t. 

De aan leg, wijziging of uitbreiding Aangesloten zal worden 
van werken voor het onttrekken of bij de reeds uitgevoerde 
kunstmatig aanvullen van grondwater. MER voor het 4e 
Voor reserveringen is dit afhankelijk van het Waterhuishoudingsplan van 
uitwerkingsniveau. de provincie {2009). 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Natuur en landschap 

Gestalte geven aan onze taak voor natuur 
en landschap die door de decentralisatie 
nu een Gelderse verantwoordelijkheid is. 
De volgende opgaven zijn van belang: 

De EHS herijken tot een compacte, 
hoogwaardige en verbonden EHS 
met de focus op internationale doelen 
(Natura 2000 en KaderRichtlijn Water) 
en op het duurzaam afronden van 
lopende natuurprojecten. 
Minder categorieën natuur en 
landschap dan nu. De categorieën 
moeten aangeven welke natuur- en 
landschapsdoelen de provincie 
primair ziet. Welke categorieën zijn 
de verantwoordelijkheid van de 
provincie als het gaat om bescherming 
en ontwikkeling? En welke natuur 
en landschappen kunnen en willen 
andere partners beschermen of 
ontwikkelen? En wat vraagt dit voor 
een ruimtelijk kader of van de inzet 
van bijvoorbeeld groene kennis? 
Daar hoort bij de· vraag: hoe wordt 
omgegaan met de door het Rijk 
losgelaten beleidsverantwoor-
delijkheid voor de Nationale 
Landschappen? 
Ingezet wordt op een breed palet 
van meer en andere (financierings) 
instrumenten (bijvoorbeeld 
inpassingsplan) juist om de 
compactere EHS sneller te realiseren. 
De provincie betrekt betrekken 
ideeën en initiatieven van burgers, 
landgoedeigenaren, historische 
buitenplaatsen en andere partners bij 
de uitvoering. 
Het faunabeheer wordt gericht naar 
mogelijkheden om ongewenste 
confrontaties tussen mens en dier te 
voorkomen. 

1 Jufuur c·n l~lr,döclmr' 

Relevante 
Provinciale opgaven Planm.e.r.-plichtige activiteiten milieuaspecten voor 

planMER 

Herijking EHS: compacte, Geen, tenzij sprake is van een land in- Natuur, landschap, bodem, 
hoogwaardige en richtingsproject dan wel een wijziging of water, geluid, luchtkwaliteit 
verbonden EHS met de uitbreiding daarvan. (stikstof). 
focus op internationale 
doelen (Natura 2000 en 
KaderRichtlijn Water) en op 
het duurzaam afronden van 
lopende natuurprojecten 

Terugbrengen provinciale Geen n.v.t. 
categorieën natuur en 
landschap. 

Hoe omgaan met Nationale Geen n.v.t. 
landschappen nu het geen 
Rijksverantwoordelijkheid 
meer is 

Inzetten op breed palet Geen n.v.t. 
(financierings)-
instrumenten EHS-realisatie 

Faunabeer inrichten naar Geen n.v.t. 
voorkomen confrontaties 
mensen dier 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Leefomgeving 

Een duurzame leefomgeving betekent 
vooral een gezonde en veilige 
leefomgeving. Het wegnemen en 
voorkomen van knelpunten voor lucht (inclusief geur), geluid, 
bodem en externe veiligheid blijven kernpunten van het 
provinciaal beleid. 

De provincie verkent met overheden, organisaties en 
bedrijven of er kaders nodig zijn voor een duurzaam gebruik 
van de ondergrond, bijvoorbeeld voor koude-warmteopslag 
in de bodem. Bescherming van de kwaliteit van drinkwater en 
bodem is van belang. 
De provincie wil de omslag maken van stiltegebiedenbeleid 
naar stiltebeleid, door stilte samen met de kwaliteiten rust en 
ruimte meer te koppelen aan doelen rond andere opgaven 
voor wonen, recreatie en vrijetijdseconomie en niet apart 
als aandachtsgebied te benoemen. Stilte behoort tot de 
kernkwaliteiten van de EHS en van specifieke waardevolle 
landschappen. 
De provincie werkt graag mee aan initiatieven waar 
cultuurhistorie een katalysator is bij de uitwerking van 
Gelderse opgaven, ookaan initiatieven die de (cultuur)historie 
beter beleefbaar maken. Ensembles van monumenten (in 
natuur of landschap of van gebouwen) die beeldbepalend 
zijn voor een gebied wil de provincie behouden. 
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes werkt de 
provincie met partners uitwat de onderscheidende kwaliteiten 
van de linies zijn. En wat dit voor ontwikkelingskaders vraagt 
voor deze gebieden, zodat de instandhouding van het 
erfgoed wordt geborgd. 
De provincie evalueert het interim-beleid voor archeologie 
{de aanwijzing van parelgebieden). Voorlopige conclusie: 
gemeenten zijn in staat om hun verantwoordelijkheden 
voor archeologie te nemen. Via sturing naar stimulering en 
ondersteuning door de provincie ontwikkelen gemeenten 
een goed archeologiebeleid voor Gelderland. 
De provincie wil provinciale en regionale opgaven met 
'bouwmeesterschap' realiseren: telkens bij de opgaven -
samen met partners - vraagstukken aan de orde stellen van 
landschappelijke en stedelijke inpassing, vormgeving en 
architectuur, sociaal-culturele inbedding, en cultuurhistorie 
en identiteit. Met een ontwe( 'de benadering komt veel 
creativiteit en inspiratie vrije( .• de provincie de integraliteit 
bevorderen. _, ____ _ 

Provinciale opgaven 

Verkennen noodzaak kaders 
voor duurzaam gebruik 
ondergrond 

Omslag van stiltegebie-
denbeleid naar stiltebeleid; 
koppeling aan andere opgaven 

Meewerken aan initiatieven 
rondom cultuurhistorie: 
cultuurhistorie als een 
katalysator, (cultuur) historie 
beter beleefbaar maken, 
beeldbepalende ensembles 
van monumenten (natuur, 
landschap of gebouwen) 
behouden. 

Opstellen ontwikkelingskaders 
voor Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en Limes. 

Evaluatie archeologiebeleid; 
meer naar stimulering en 
ondersteuning i.p.v. sturing 

Ontwerpende benadering 
toepassen bij regionale opgaven 
rond inpassing, vormgev· 
architectuur e.d. 

Leeforngev111g 

Planm.e.r.-plichtige 
Relevante 

milieuaspecten 
activiteiten 

voor planMER 

Bij het opstellen van deze notitie Bodemgesteldheid, 
is nog niet geheel duidelijk hoe archeologie, 
het beleid voor de ondergrond grondwater, 
wordt meegenomen in de veiligheid, natuur, 
Omgevingsvisie. Diepteboringen landschap. 
dan wel een wijziging of 
uitbreiding daarvan, mede in 
relatie tot Geothermie, zijn 
planm.e.r.-plichtig. 

Geen n.v.t. 

Geen n.v.t. 

Geen, tenzij kaders ruimte bieden Cultuurhistorie, 
voor functieveranderingen. landschap, natuur, 

geluid. 

Geen n.v.t. 

Geen n.v.t. 
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Krimp en vergrijzing 

k1 r•1p en vcrcJ''JZ•nJ 

Bij wonen is het de uitdaging om het 
kwantitatieve kader door te zetten 
en om het kwalitatieve kader nog 
meer te richten op de demografische 
ontwikkelingen, vooral op de krimp 
en de vergrijzing. Daarbij moet ook de 
bestaande woningvoorraad betrokken 
worden. De spreiding van het wonen 
moet worden bekeken in relatie tot de 
vitaliteit van leefgemeenschappen en 
de spreiding en bereikbaarheid van 
werkgelegenheid en voorzieningen. 
Vooral in de bestaande voorraad zijn 
er veel kansen voor duurzaamheid en 
energiebesparing, zowel op woning- als 
op wijkniveau. 

Provinciale opgaven 

Krimp en vergrijzing 
i.r.t. de woningvoorraad, 
voorzieningen 

Planm.e.r.-plichtige activiteiten 

Geen 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

n.v.t. 
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Bestaand stedelijk gebied 
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Voor verstedelijking (grootschalig 
wonen, bedrijven en infrastructuur) 
blijft het beleid gericht op concentreren 
in bestaand stedelijk gebied. De 
provincie richt zich op kansen voor 
functieverandering (rotte plekken 
voorkomen) en klimaatadaptatie 
(natte en groene ruimte in de stad), 
met oog voor ruimtelijke kwaliteit. De 
provincie richt zich tevens op flexibiliteit 
(aanpasbaarheid) van gebouwen, 
zodat straks in krimpgebieden nieuwe 
functies gemakkelijker in gebouwen 
ondergebracht kunnen worden en er 
meer mogelijkheden ontstaan om in 
een ontspannen markt gebouwen, 
bijvoorbeeld woningen, samen te 
voegen. 

:( 

Provinciale opgaven 

Verstedelijking blijven 
concentreren in bestaand 
stedelijk gebied 

Planm.e.r.-plichtige activiteiten 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van 
een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of 
parkeerterreinen. 
Diverse projecten kennen een eigen planning 
in het kader van Stad- en regiocontracten 
en kennen daarmee een zelfstandig 
ruimtelijk ordenings-traject. Afhankelijk van 
die planning en de concreetheid van de 
Omgevingsvisle voor deze projecten wordt 
een eventuele m.e.r.·plicht bepaald 

. -~· 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Verkeer en vervoer, 
luchtkwaliteit, geluidhinder, 
klimaatadaptatie, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Synergie 

De provincie zet in op een integrale 
aanpak om de stad met platteland te 
verbinden, metsynergietussen mobiliteit, 
wonen, ruimtelijke ontwikkeling, 
knooppuntenbeleid en werken, met 
name in het tussengebied tussen de 
stad en het platteland. Daarnaast vraagt 
het verschil in dynamiek tussen stad 
en platteland om differentiatie in de 
beleidsinzet. In de stedelijke gebieden 
waar groei en bijvoorbeeld veel vraag 
naar openbaar vervoer is, zouden deze 
gefaciliteerd moeten worden. In de 
gebieden met weinig groei of zelfs 
krimp, is het de uitdaging om samen 
met partners een ondergrens te bepalen 
voor bijvoorbeeld de houdbaarheid en 
betaaibaarheid van voorzieningen. 

Provinciale opgaven 

Synergie door verbinden 
stad met platteland, met 
name in tussengebied 
tussen stad en platteland. 

S)'r"Clqle 

Planm.e.r.-plichtige activiteHen 

Geen 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

n.v.t . 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Mobiliteit 

De provincie wil samen met andere 

partners de invull~ng van basismobiliteit Provinciale opgaven 
onderzoeken en 1n beeld brengen wat 
dat betekent voor de bereikbaarheid van 
werk, school en voorzieningen. Centraal Mobiliteit 
staat dat mensen toegang hebben tot 
voorzieningen en daarbij is digitale 
bereikbaarheid in specifieke situaties een 
alternatief voor fysieke bereikbaarheid. 
Uitdaging is om vast te stellen waar 
de provincie kan vertrouwen op de 
zelfredzaamheid en het zelforganiserend 
vermogen van burgers. 

Bij mobiliteit stelt de provincie de 
behoefte van de mens op de fiets, in het 
openbaar vervoer en de auto centraal. 
Uitdaging bij teruglopende groei is om 
samen met de andere beheerders vooral 
de bestaande netwerken optimaal te 
benutten. 

( 

Mob,fdeit 

Planm.e.r.-plichtlge activiteiten 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van . 
infrastructuur. 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Verkeer en vervoer, natuur, 
luchtkwaliteit, geluidhinder, 
externe veiligheid, 
landschap, gezondheid. 
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VOORBEELD 
ENERGIETRANSITIE 

Voorzieningen 

Voor een vitale samenleving 

zijn . . vrijwilligerswerk en het Provinciale 0 aven 
veremgmgsleven de levensader. Het pg 
zijn ontmoetingsplaatsen die helpen 
sociale isolatie te voorkomen. Daarom Top{sport)voorzieningen 
zijn voorzieningen voor zorg, sport, 
ontspanning en cultuur noodzakelijk. De 
provincie wil onder gemeentelijke regie 
bijdragen aan een samenhangend beleid 
zodat vitaliteit en sociale cohesie worden 
bevorderd en de kosten van een slechte 
gezondheid worden verlaagd. Daarnaast 
ziet de provincie topvoorzieningen voor 
cultuur en sport als belangrijke bijdragen 
aan de steden en de economie. 

Planm.e.r.-plichtlge activiteiten 

De aanleg van voorzieningen die grote 
hoeveelheden bezoekers op jaar basis 
trekken. 

\'OQI71CI1ingen 

Relevante 
milieuaspecten voor 

planMER 

Natuur, landschap, veiligheid, 
verkeer en vervoer. 
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Samenvatting 

Provinciale opgaven 

Aanwijzen gebieden voor windenergie 

Stimuleren vrijetijdseconomie 

Stimuleren duurzame landbouw 

Mogelijk nieuwe/uit te breiden 
overslagpunten 

t( 
~-~~'-: 
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Planm.e.r.-plichtlge activiteiten 
Relevante milieuaspecten voor 

planMER 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een Landschap, natuur, geluid, visuele hinder, 
windturbine park. externe veiligheid 

Voor permanente kampeer- en caravanterreinen Natuur, landschap, geluid, verkeer en vervoer. 
of themaparken geldt een plan MER-plicht 
bij bepaalde drempelwaarden. Van belang is 
echter dat het hier gaat om locaties in/nabij 
Natura-2000 gebieden waardoor er een relatie is 
met de Passende Beoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. 

Uitbreidingen van veeteelt en glastuinbouw. Natuur, luchtkwaliteit (stikstof, tijnstof), geur, 
Daarnaast is met name de mogelijke Invloed op landschap, klimaatadaptatie, gezondheid. 
Natura-2000 gebieden van belang met een Passende 
Beoordeling 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van Verkeer en vervoer, natuur, landschap, 
overladingsstations of faciliteiten voor de overlading externe veiligheid, geluidhinder, 
tussen vervoerswijzen. luchtkwaliteit 

/ 
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Samenvatting 

Provinciale opgaven 

Het verbeteren van de bereikbaarheid voor 
OVen auto. 

Bedrijventerreinvoorraad: nieuwe terreinen of 
herstructurering 

Zonne-energie velden, energielandschappen 

Ruimtelijk kader voor bodemenergie 

Mogelijk nieuwe/uit te breiden verbindingen 
(spoor, weg en water) 

Deel i 

Planm.e.r.-plichtlge activiteiten 

Afhankelijk van concreetheid zijn vrijwel alle nieuwe 
en uit te breiden (rijks- en provinciale) infrastructuur 
planMER-plichtig zodra kaders hiervoor worden 
gesteld in de Omgevingsvisie. 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van 
een industrieterrein is planm.e.r.-plichtig. 
Bedrijventerreinen zijn echter in het eerdere MER 
voor Streekplan 2005 beoordeeld. In de recente 
structuurvisie bedrijventerreinen {2009) zijn ook geen 
andere locaties opgenomen. 
Voor nog te realiseren bedrijventerreinen (die reeds in 
de structuurvisie zijn opgenomen) lijkt derhalve geen 
MER-plicht aan de orde. Wel zal worden nagegaan 
in hoeverre eventuele beleids- of wetswijzigingen 
van belang kunnen zijn in relatie tot de gemaakte 
locatieafwegingen. 
Herstructureringvan bedrijventerreinen is nadrukkelijk 
een aandachtspunt. Als deze gelegen zijn nabij Natura 
2000 kan een Passende Beoordeling verplicht zijn, 
waardoor ook een planMER-plicht geldt. 

Geen, tenzij het gaat om een landinrichtingsproject 
met een functiewijziging van meer dan 125 ha water, 
natuur, recreatie of landbouw en/of de combinatie 
met windenergie. 

Diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding 
daarvan. 

Relevante milieuaspecten voor 
planMER 

Verkeer en vervoer, natuur, luchtkwaliteit, 
geluidhinder, externe veiligheid, landschap, 
gezondheid. 

Natuur (Natura-2000), geluidhinder, 
luchtkwaliteit externe veiligheid, 
klimaatadaptatie, verkeer en vervoer. 

Landschap, natuur, visuele hinder. 

Bodemgesteldheid, archeologie, grondwater, 
natuur, landschap. 

Afhankelijk van concreetheid zijn vrijwel alle nieuwe I Verkeer en vervoer, natuur, luchtkwaliteit, 
en uit te breiden {rijks- en provinciale) infrastructuur geluidhinder, externe veiligheid, landschap. 
planm.e.r.-plichtig zodra kaders hiervoor worden 
gesteld in de Omgevingsvisie. 
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Samenvatting 

Provinciale opgaven 

Duurzame ruimtelijke inrichting voor 
de hoogwaterveiligheid: inzichten 
Deltaprogramma 

Meer/andere locaties open zwemwater 

Eventueel begrenzing gebieden met 
oog op reserveringen voor lange termijn 
drinkwaterwinning 

Herijking EHS: compacte, hoogwaardige en 
verbonden EHS met de focus op internationale 
doelen (Natura 2000 en KaderRichtlijn Water) 
en op het duurzaam afronden van lopende 
natuurprojecten 

Verkennen noodzaak kaders voor duurzaam 
gebruik ondergrond 

Verstedelijking blijven concentreren in 
bestaand stedelijk gebied 

Top(sport)voorzieningenJ ,~J. 

['cel:: 

Planm.e.r. -plichtlge activiteiten Relevante milieuaspecten voor 
planMER 

Het betreft hier nog geen concrete ingrepen. Wanneer Waterkwantiteit/veiligheid in relatie tot 
dijken of rivier worden aangepast of waterberging klimaatscenario's, natuur, landschap, 
extra moet worden gecreëerd, is planMER-plicht aan klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit. 
de orde als dit buiten het kader van Ruimte voor de 
Riviervalt 

Geen, tenzij sprake is van ontgrondingen groter dan Bodem, waterkwaliteit, natuur {verstoring), 
12,5 ha landschap, geluid. 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken Aangesloten zal worden bij de 
voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van reeds uitgevoerde MER voor het 4e 
grondwater. Voor reserveringen is dit afhankelijk van Waterhuishoudingsplan van de provincie 
het uitwerkingsniveau. (2009). 

Geen, tenzij sprake is van een landinrichtingsproject Natuur, landschap, bodem, water, geluid, 
dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan. luchtkwaliteit (stikstof). 

Bij het opstellen van deze notitie is nog niet geheel Bodemgesteldheid, archeologie, grondwater, 
duidelijk hoe het beleid voor de ondergrond wordt veiligheid, natuur, landschap. 
meegenomen in de Omgevingsvisie. Diepteboringen 
dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, mede in 
relatie tot Geothermie, zijn planm.e.r.-plichtig. 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk Verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, geluidhinder, 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit, natuur. 
winkelcentra of parkeerterreinen. Diverse projecten 
kennen een eigen planning in het kader van Stad- en 
regiocontracten en kennen daarmee een zelfstandig 
ruimtelijk ordenings-traject. Afhankelijk van die 
planning en de concreetheid van de Omgevingsvisie 
voor deze projecten wordt een eventuele m.e.r.-plicht 
bepaald 

De aanleg van voorzieningen die grot . .::veelheden Natuur, landschap, veiligheid, verkeer en 
•0 

bezoekers op jaar basis trekken. vervoer. 
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Doel energietransitie 

Gelderland streeft naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening en verminderde afhankelijkheid van het buitenland, 
met bijbehorende economische innovatie en groei. Wij willen dat 
de biobased economy floreert in Gelderland. Wij dragen bij aan 20% 
energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare 
energie en wij streven naar energieneutraliteit in 2050. Belangrijke doelen 
daarbij zijn: 

Doell 

Doel 1 is vooral een organisatorisch doel (zie ook energietransitiepro
gramma): Energie en Milieu Technologie is een belangrijke (en groeiende) 
economische drager en draagt bij aan energietransitie en biobased 
economy. 

Gelderland investeert zowel in energietransitie als in de EMT-sector als 
economische drager en in de combinatie ervan. Ongeveer 1,5 procent 
van de huidige werkgelegenheid in Gelderland is nu al gerelateerd aan 
de EMT-sector (bron CleanTech sector in Oost-Nederland) en dat willen 
wij graag verhogen. Energie zien wij als een topsector en een motor van 
nieuwe kennisclusters. Wij willen aanhaken bij het landelijke Top Team 
Energie en biobased econmy. Oost-Nederland onderscheidt zich met 
vooraanstaande ondernemingen en kennisinstellingen. Dit betreft de 
biobased economy (o.a. groengas productie, pyrolyse olie en de inzet van 
hout voor lokale energievoorziening), smart grids & energy, duurzame 
en decentrale opwekking van energie en warmte (o.a. HRe ketels, zon en 
biomassa} en schone aandrijftechologie. 

Voor de EMT en biobased economy sector zet de provincie een groot 
bedrag aan financiële middelen in. Een groot deel hiervan zal worden 
ingezet op (icoon-) projecten. Veel van deze projecten zullen ook bijdragen 
aan de doelstellingen van energiebesparing en/ of hernieuwbare energie. 

1. 

2. 
3. 

Ondersteunen van ontwikkeling van de Energie en 
milieutechnologie {EMT) sector als belangrijke economische 
drager 
Bijdragen aan energiebesparing 
Bijdragen aan hernieuwbare energie 
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Doel energietransitie 

Gelderland streeft naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening en verminderde afhankelijkheid van het buitenland, 
met bijbehorende economische innovatie en groei. Wij willen dat 
de biobased economy floreert in Gelderland. Wij dragen bij aan 20% 
energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare 
energie en wij streven naar energieneutraliteit in 2050. Belangrijke doelen 
daarbij zijn: 

1. 

2. 
3. 

Doel2 

Doel 2 is deels organisatorisch en deels fysiek (zie ook energietransitie
programma): Bijdragen aan energiebesparing door het ondersteunen/ 
faciliteren van doelgroepen. 

Gelderland zet in op energiebesparing. Wij sluiten ons aan bij het Europese 
doel van 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, dat 
betekent jaarlijks een gemiddelde besparing van 2%. Energiebesparing 
omvat alle energiebesparingsmaatregelen om de consumptie van energie 
te verminderen. Energiebesparing kan bereikt worden door hetzelfde 
te doen met minder energie én door het efficiënter gebruik te maken 
van energie. Energiebesparing is het meeste effectieve én goedkoopste 
onderdeel van de energietransitie, maar vereist wel investeringen vooraf 
die zich pas in de loop der tijd economisch terugverdienen. Kansen voor 
energiebesparing zijn er vooral bij bedrijven, de gebouwde omgeving 
en mobiliteit. Energiebesparing heeft een duidelijk positief effect op de 
regionale economie en werkgelegenheid. 

(( 
~ / 

Ondersteunen van ontwikkeling van de Energie en 
milieutechnologie (EMT) sector als belangrijke economische 
drager 
Bijdragen aan energiebesparing 
Bijdragen aan hernieuwbare energie 

-~, 
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Doel energietransitie 

Gelderland streeft naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening en verminderde afhankelijkheid van het buitenland, 
met bijbehorende economische innovatie en groei. Wij willen dat 
de biobased economy floreert in Gelderland. Wij dragen bij aan 20% 
energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare 
energie en wij streven naar energieneutraliteit in 2050. Belangrijke doelen 
daarbij zijn: 

Doel 3 gaat over hernieuwbare energie, waaronder windenergie, 
zonne-energie, energie uit biomassa en bodemenergie: Een belangrijk 
onderdeel van de energietransitie is het vergroten van het aandeel 
hernieuwbare energie. Op weg naarenergieneutraliteit in 2050 is Europees 
het wettelijke tussendoel geformuleerd om in Nederland 14% van de 
gebruikte energie in 2020 hernieuwbaar op te wekken. 

Wij willen hier aan bijdragen door doelgroepen die hierin actief zijn te 
ondersteunen en te faciliteren. Wij bieden ruimte aan alle vormen van 
hernieuwbare energie: zon, zowel als biomassa, wind, duurzame warmte, 
etc. Deze breedte is nodig omdat er vanuit de markt al deze initiatieven 
naar voren komen en alleen een breed palet van hernieuwbare energie 
leidt tot een hoger percentage hernieuwbare energie. 

Om de regionale productie van hernieuwbare energie te bevorderen 
willen wij samen met regio's kansen in beeld brengen en zogenaamde 
routekaarten ontwikkelen. Er zijn in de provincie veel initiatieven om 
hernieuwbare energie op te wekken. Bijvoorbeeld door het opstarten van 
een lokaal of regionaal duurzaam energiebedrijf of door het ontwikkelen 
van nieuwe financieringsconstructies voor zonne-energie. Pilots op 
dit gebied en ook op het gebied van de slimme energienetten die de 
overschakeling op hernieuwbare energie moeten faciliteren, willen wij 
ondersteunen. 

1. 

2. 
3. 

Ondersteunen van ontwikkeling van de Energie en 
milieutechnologie {EMT} sector als belangrijke economische 
drager 
Bijdragen aan energiebesparing 
Bijdragen aan hernieuwbare energie 

--~ ... 

Ooel3 

Uitrol van hernieuwbare energieproductie zien wij voor deze 
programmaperiode met name voor koude warmte opslag, verbranding 
van biomassa, productie van biogas en windenergie. Zonne-energie 
zal over niet al te lange tijd rendabel genoeg zijn om te volgen. Deze 
vorm komt dan voor ondersteuning met revolverende middelen in 
aanmerking. In 2012 wil de provincie aansluiten bij de kans om Europese 
subsidiemiddelen in te zetten voor het vervangen van asbestdaken bij 
agrariërs door zonnepanelen. Een mooie kans omdat veel staldaken 
zeer geschikt zijn om zonne-energie op te wekken. De combinatie met 
asbestverwijdering zal van rijkswege fiscaal ondersteund worden vanaf 
2013. 

Wat betreftwindenergie gaat provincie verder met het maken van afspraken 
met Gelderse gemeenten om in 2015 het afgesproken streefcijfer van 
210 MW gerealiseerd te krijgen. Deze doelstelling is gebaseerd op eerder 
gemaakte afspraken met de rijksoverheid hierover. Wij kiezen daarin de 
projecten die lokaal draagvlak hebben bij gemeenten. 
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Windenergie 

Voor de verschillende 
onderwerpen is een aantal 
algemene beleidskaders van 
belang. Voor windenergie 
is het noodzakelijk dat 
de ruimtelijke inbedding 
wordt geregeld in de 
Omgevingsvisie. De Crisis
en Herstelwet (CH-wet} 
schrijft voor dat het 

provinciebestuur gronden moet aanwijzen waar het mogelijk 
is om windturbines te bouwen. 
Zowel bij de verhoging van de doelstelling als bij voortzetting 
huidig beleid is het noodzakelijk deze gronden aan te wijzen. 
Bij de besluitvorming op 31 maart 2010 hebben Provinciale 
Staten uitdrukkelijk aangegeven dat de huidige zoekzones 
windenergie in de Structuurvisie Gelderland 2005 niet mogen 
worden gezien als de genoemde gronden in de CH-wet. 
De provincie wil daarom in de nieuwe Omgevingsvisie tot 
een heroverweging van zoekzones windenergie komen en 
gebieden aanwijzen, die instemming hebben van de betrokken 
gemeenten. Uitgangspunt hierbij is een verhoging van de 
doelstelling van 140 MW windenergie in 2020 naar 210 MW 
in 2020. Ongewijzigd blijft het beleid van de provincie dat de 
voorkeur uitgaat naar het bundelen van windenergielocaties 
met infrastructuur en/ of bedrijventerreinen. 

De provinciale opgavevoorwindenergie is om in 2020 210 MW 
gerealiseerd vermogen te hebben. Bovenop de bestaande en 
vergunde windmolens (in totaal ca 150 MW) dient ruimte te 
worden gevonden voor nog 60 MW extra (betekent ongeveer 
10 tot 20 windmolens). In de verkenning naar de situering van 
windmolens spelen verschillende factoren een rol: 

Bepaalde gebieden zijn 'niet geschikt' voor windmolens. 
Het gaat hier om natuurgebieden (Natura 2000), 
laagvliegroutes en woongebied (met een buffer van 
500 m). Ook rond hoogspannings- en buisleidingen en 
vliegvelden gelden resy-- •ies. Deze plekken kunnen 
worden uitgesloten vol;'"\., jmolens. 

~. ~. ___ ./ 

Daarnaast kunnen gebieden worden aangewezen 
die mogelijk 'minder geschikt' zijn voor plaatsing 
van windmolens. Het gaat hierbij vooral om EHS en 
aangewezen waardevolle landschappen. Hier gelden 
mogelijk randvoorwaarden voor ontwikkeling van 
windmolens. Ook kan deze ontwikkeling als niet of minder 
wenselijk worden ervaren. Behoud van open landschap 
kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben. 
Vervolgens worden gebieden onderscheiden die'geschikt 
lijken: Hier gelden geen harde of zachte belemmeringen 
vanuit nationale of provinciale wetgeving of beleid. In 
deze gebieden kunnen er wellokale overwegingen gelden 
die het gebied minder geschikt maken (bijvoorbeeld 
gemeentelijk landschapsbeleid of specifieke ruimtelijke 
ontwikkelingen). 
Tot slot zijn er plekken aan te wijzen die 'kansrijk' zijn. 
Vooral op en rond bestaande bedrijventerreinen en 
infrastructuur liggen er kansen voor windenergie. 

Klik op onderstaande kaart voor een overall-beeld van de 
eerste verkenning . 
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De landen van de EU hebben 
met elkaar afgesproken om 
het natuurlijk erfgoed van 
Europa te beschermen. Dat 
betekent dat leefgebieden 
voor bepaalde planten en 
dieren in stand worden 
gehouden. Dit zijn de 
Natura 2000-gebieden. Het 
Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en 

Innovatie (EL&I) wijst de Natura 200Q-gebieden in Nederland 
aan. Het gaat om 162 gebieden, waarvan er 19 in Gelderland 
liggen. Deze gebieden vallen samen met de EHS binnen 
de provincie. Het beschermingsregime is strenger dan het 
beschermingsregime voor de EHS, omdat ook activiteiten 
buiten deze gebieden niet van invloed mogen zijn op de 
gebieden zelf (externe werking). 
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De EHS is sterk ruimtelijk 
structurerend en bepalend 
voor de ruimtelijke kwaliteit 
op provinciaal niveau. 
Het hoofddoel van het 
ruimtelijk beleid voor de 
EHS is het bijdragen aan een 
samenhangend netwerk van 
kwalitatief hoogwaardige 
natuurgebieden en 

natuurrijke cultuurlandschappen door bescherming, 
instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere 
ruimtelijke waarden en kenmerken. Binnen de ecologische 
hoofdstructuur geldt de "nee, tenzij"-benadering. Dit houdt 
in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de 
wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er 
sprake is van redenen van groot openbaar belang. 

Hoewel voor deze omgevingsvisie een herijking van het 
EHS-beleid wordt uitgewerkt, wordt hier uitgegaan van het 
vigerende beleid. In een later stadium wordt nagegaan welke 
invloed wijzigingen hebben op de conclusies en kaders in 
deze milieuanalyse. 
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Landschap 

r a• i :,.1 n~h<;t.c~n 

Gelderland omvat een grote 
variatie aan landschappen 
met een rijke cultuurhistorie. 
De Veluwe, delen van 
het Rivierengebied en 
de Randmeerkust zijn 
internationale toppers. Juist 
vanwege deze 'rijkdom' 
(grote variatie en (inter) 
nationale betekenis) is er 

zorg over de toenemende verstedelijking. Deze kan afbreuk 
doen aan de visueelruimtelijke kenmerken en landschaps
structuren die veelal de basis vormen voor regionale 
identiteit. Afzonderlijke ruimtelijke ingrepen kunnen leiden 
tot fragmentatie van landschappelijk samenhangende 
'ensembles: Dit wordt wel aangeduid met termen als 
'verrommeling' en 'vervlakking: Dit leidt onder meer tot een 
verdere verdichting van open landschappen en het opener 
worden van kleinschalige land.schappen. 

De behoefte aan kenmerkende landschappelijke verschillen 
tussen en binnen regio's neemt tegelijkertijd eerder toe dan 
af, vanuit het besef dat de omgevingskwaliteit van betekenis 
is als goed woonklimaat, een wervend werkklimaat en als 
context voor recreatie en toerisme. Tegen deze achtergrond 
stelt de provincie als doelen van het ruimtelijk beleid voor de 
Gelderse landschappen: 

het instandhouden van de variatie aan Gelderse 
landschappen 
het behouden van de openheid van karakteristieke 
open landschapseenheden (waardevolle open 
gebieden) 
het versterken van de samenhang in karakteristieke 
landschappen (waardevolle landschappen} 
het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid 
van het landschap. 

Ruimtelijke ontwikkeling moet niet alleen worden afgestemd 
op aanwezige landschapskenmerken, maar er ook toe 
bijdragen dat de landschappelijke samenhang verbetert. 
Hernieuwbare energievormen als wind, zon en biomassa 
vormen ruimtelijke ontwikkelingen waarbij deze afstemming 
moet plaatsvinden. Nieuwe energielandschappen zullen 
ook een zekere samenhang met bestaande waardevolle 
landschappen moeten ontwikkelen. 

-~ 
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Veiligheid 
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Bij het gebruik, de opslag en 
het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over weg, water en 
spoor en door buisleidingen 
bestaan veiligheidsrisico's 
voor de omgeving. Ook in de 
omgeving van luchthavens 
kan er sprake zijn van 
veiligheidsrisico's. Zeker in 
een dichtbevolkt land als 

Nederland zijn deze risico's nooit helemaal weg te nemen 
en bestaat er altijd een kans op rampen, calamiteiten en 
ongelukken met dodelijke afloop en gewonden. Het is van 
groot belang de kans dat zich zulke rampen, calamiteiten 
en ongelukken voordoen te verkleinen en te beheersen. 
De provincie heeft tot doel om de Gelderse burgers in hun 
leefomgeving te beschermen tegen te hoge veiligheidsrisico's. 

Vooral voor windenergie Is het thema veiligheid relevant. Om 
risico's te verkleinen c.q. uit te sluiten dient bij de situering 
van windmolens voldoende afstand te zijn tot onder meer 
woonbebouwlng, wegen, buis- of hoogspanningsleidingen, 
opslag van gevaarlijke stoffen en ook vliegvelden en 
laagvliegroutes. 

( ,.( 
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Zonne-energie 

Voor de verschillende onderwerpen is een aantal algemene 
beleidskaders van belang. Zonne-energie zal over niet al te 
lange tijd rendabel genoeg zijn om grootschalig te worden 
toegepast. Bij de toepassing van zonnepanelen op daken 
{eventueel in combinatie met asbestverwijdering) is de 
ruimtelijke impact van zonne-energie zeer beperkt. Daar 
waar men zonne-energie-velden of energielandschappen wil 
realiseren is er wel sprake van een ruimtelijke impact waarbij 
milieufactoren een belang vertegenwoordigen. 
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Bodemenergie & Biomassa 

Voor de verschillende onderwerpen is een aantal algemene 
beleidskaders van belang. Ten aanzien van bodemenergie 
(warmte-koudeopslag, geothermie) en biomassa 
(verbranding, productie van biogas) wordt nog in het kader 
van de omgevingsvisie gediscussieerd over de te hanteren 
beleidskaders. In deze voorbeelduitwerking wordt hier nu 
niet verder op ingegaan. 
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Regionale opgave: Duurzame Transportcorridor Betuwe 

Het is de ambitie van de provincie om een duurzame 
transportcorridor in de Betuwe te ontwikkelen. Dit project 
omvat, naast de A 15, ook het verduurzamen van het transport 
over de Betuweroute, de Betuwelijn en de Waal. De gehele 
corridor dient duurzaamheid en duurzame energievormen uit 
te stralen. Hierbinnen past onder andere het project Drie keer 
groenervan Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Athlon 
en Eneco om van de A 15 een duurzame energiesnelweg te 
maken. Hierbij wordt ook gedacht aan windturbines langs 
de A 15. Dit project is in juni 2012 officieel van start gegaan. 
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief is 
het betrekken van het bedrijfsleven en de bevolking in het 
gebied bij de ontwikkelingen van een duurzame A15 en de 
daarbij behorende uitvoeringsprojecten zoals zonne-energie 
en windenergie. Belangrijkste uitgangspunt is het stimuleren 
van elektrisch rijden (zakelijk en particulier) op de A 15. 

Gebleken is dat draagvlak één van de belangrijkste elementen 
is voor het kunnen slagen van de initiatieven, vooral op lokaal 
en regionaal niveau. Momenteel is er een duidelijk tendens 
waarneembaar dat bij nieuwe initiatieven op het gebied 
van de hernieuwbare energ.ie de ontwikkelaars hiervoor 
openstaan. 

Vanuit de algemene kaders van het provinciale beleid (zie de 
aggregatiekaarten) zijn vooral de beschermingsgebieden en 
aandachtpunten aangegeven. De regionale opgave wordt met 
de partners uitgewerkt, waarbij deze kaders het uitgangspunt 
kunnen vormen. Van hieruit wordt gebiedsspecifiek een 
nadere invulling gegeven van de mogelijkheden voor 
hernieuwbare energie. De volgende kansen zijn er hierbij voor 
de verschillende onderwerpen. 

Aansluitend bij de ambitie van de duurzame transport
corridor Betuwe, lijkt de zone rond de A 15 een dergelijk 
kansrijk gebied te zijn om windmolens te ontwikkelen. Een 
aantal mogelijk kansrijke plekken voor windenergie zijn: 

Bedrijvenpark A 15 en omgeving 
Medel en omgeving 
Hondsgemet, locatie AVRI 
Gebied rond knooppunt Deil 
Zeiving-Noord 

Onderstaande kaart dient als leidraad bij de verdere 
uitwerking van de mogelijkheden, waarbij het uitgangspunt 
is dat gemeenten op basis van vrijwilligheid locaties 
aangeven. Deze locaties moeten vervolgens wel worden 
vastgelegd in de visie. 
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Regionale opgave: Duurzame Transportcorridor Betuwe 

Het is de ambitie van de provincie om een duurzame 
transportcorridor in de Betuwe te ontwikkelen. Dit project 
omvat, naast de A 15, ook het verduurzamen van het transport 
over de Betuweroute, de Betuwelijn en de Waal. De gehele 
corridor dient duurzaamheid en duurzame energievormen uit 
te stralen. Hierbinnen past onder andere het project Drie keer 
groener van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Athlon 
en Eneco om van de AlS een duurzame energiesnelweg te 
maken. Hierbij wordt ook gedacht aan windturbines langs 
de A 15. Dit project is in juni 2012 officieel van start gegaan. 
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief is 
het betrekken van het bedrijfsleven en de bevolking in het 
gebied bij de ontwikkelingen van een duurzame A 15 en de 
daarbij behorende uitvoeringsprojecten zoals zonne-energie 
en windenergie. Belangrijkste uitgangspunt is het stimuleren 
van elektrisch rijden (zakelijk en particulier) op de A 15. 

Gebleken is dat draagvlak één van de belangrijkste elementen 
is voor het kunnen slagen van de initiatieven, vooral op lokaal 
en regionaal niveau. Momenteel is er een duidelijk tendens 
waarneembaar dat bij nieuwe initiatieven op het gebied 
van de hernieuwbare energie de ontwikkelaars hiervoor 
openstaan. 

Vanuit de algemene kaders van het provinciale beleid (zie de 
aggregatiekaarten) zijn vooral de beschermingsgebieden en 
aandachtpunten aangegeven. De regionale opgave wordt met 
de partners uitgewerkt, waarbij deze kaders het uitgangspunt 
kunnen vormen. Van hieruit wordt gebledsspeclfiek een 
nadere invulling gegeven van de mogelijkheden voor 
hernieuwbare energie. De volgende kansen zijn er hierbij voor 
de verschillende onderwerpen. 
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Voor zonne-energie geldt op dit moment provinciaal niet 
een kwantitatieve opgave. Wel stimuleert de provincie 
de toepassing van zonne-energie, bijvoorbeeld door de 
subsidieregeling voor zonnepanelen op bedrijfslocaties. 
De toepassing van zonne-energie kent weinig negatieve 
milieugevolgen. Belangrijk is wel dat er geen visuele hinder 
ontstaat door bijvoorbeeld schittering en als het om nog 
niet bebouwd gebied gaat dat er nieuw verhard oppervlak 
wordt gerealiseerd, waarvoor mogelijk watercompensatie 
moet komen. Bij de toepassing van windenergie op 
bestaande daken of andere verharding is er geen sprake van 
toename van verhard oppervlak. Een dergelijk meervoudig 
ruimtegebruik heeft vanuit duurzaamheid de voorkeur. 
Mogelijkheden voor ontwikkeling van zonne-energie zijn 
onder meer: 

Zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. 
Vooral bedrijven met grote platte dakoppervlaktes 
zijn interessant(bijvoorbeeld logistieke bedrijfshallen 

• of agrarische gebouwen). 
Zonnepanelen op (afgewerkte) stortplaatsen. 
Het integreren van zonnepanelen in geluidsschermen 
of geluidswallen langs infrastructuur is ook een 
goede optie, ook vanuit meervoudig ruimtegebruik. 
Het benutten van restruimte rond infrastructuur(daar 
waar beperkingen zijn voor andere ontwikkelingen) 
voor plaatsing van zonnepanelen; bijvoorbeeld de 
ruimte tussen Betuweroute en A 15. 
Onbenutte of gereserveerde ruimte op 
bedrijventerreinen invullen met zonnepanelen. 

'-·~,_ ....... ~ 
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In opdracht van Provincie Gelderland 

Dossier 
Vormgeving 
Auteur: 
Bijdrage 
Projectleider 
Datum: 
Naam/paraaf : 

• 

BB2739 
NorbertMol 
MarkGroen 
Monique de Groot, Bastiaan Kok 
MarkGroen 
3 oktober 2012 
MarkGroen 
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worden uitgesloten vor\ 1i::lmolens. 
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INLEIDING Regionale opgave: Duurzame Transportcorridor Betuwe 

Ongeschikte gebieden 

Minder geschikte gebieden 

11 Kansrijke gebieden 
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Hoofdstuk 2 Redeneerlijn plan 

Uitgangspunt is dat we willen werken vanuit partnerschap en co-creatie. Wij zorgen samen 
met onze partners voor een toekomstbestendig Gelderland. Dat kleurt onze inzet: niet als 
partij die boven de anderen hangt en zaken oplegt, maar als deelnemer, die vanuit de eigen 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden zorgt voor een bijdrage aan het geheel. Daarbij 
past ook de term uitnodigingsplanologie. 
Het college wil daarom meer sturen op doelen en kwaliteiten. Niet op voorhand met regels 
en rnaten vastleggen wat kan en wat niet. De behoefte is om in de praktijk over 'goede 
initiatieven' in gesprek te (kunnen) gaan. De doelen en kwaliteiten waar we ons als provincie 
hard voor maken zijn deels wettelijk bepaald en hangen samen met onze kerntaken. We 
zullen in de orngevingsvisie duidelijk aangeven welke doelen wij als provinciaal belang zien 
en welke inzet we daar aan koppelen. Deze aanpak geldt zowel voor kwaliteiten die we verder 
willen ontwikkelen en beschermen (natuur, bodem en water, cultuurhistorie, landschap), 
als voor dynamiek die we in goede banen willen leiden (wonen, werken, landbouw, recreatie, 
energie). 

Uitwerken: 

Ruimte voor verwachte en onverwachte ontwikkelingen 
Sturen op doelen en kwaliteiten, niet op regels en rnaten 
Voortbouwen op de aanwezige kwaliteiten ('mooi') 
Samen invullen programma's ('dynamisch') 
Niet deze functie deze plek, maar toepassing (Gelderse) verstedelijkingsladder 
En verder: inspiratie bieden en vrij laten 
Steeds in het licht van de specifieke regionale/provinciale context ('divers') 

Dynamisch Gelderland 

Voor verstedelijking zijn gezamenlijke afspraken over de programmering en- steeds 
vaker- exacte locaties en de bestaande voorraad essentieel. Dat doen we samen met 
gemeenten, corporaties en anderen, waarbij wij een specifieke (regie)rol hebpen in de 
regionale programmering. Daarbij geven we gezamenlijk invulling a.an een Gelderse 
ladder voor duurzame verstedelijking. Verder hebben (en nemen!) initiatiefnemers zelf een 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit waarmee zij hun initiatief gestalte geven. 

- Gezamenlijke regionale programmering van wonen, werken, kantoren en detailhandel 
- Toepassing Gelderse ladder voor duurzame verstedelijking 
- Daarbij vervagen de grenzen tussen de stad en het platteland 
- De basisfilosofie is dat alle functies een plek kunnen krijgen als er maar een goede 

aansluiting op de bestaande kwaliteiten van de desbetreffende plek is. Da.t willen we 
zo min mogelijk in maten en regels vatten. Wel is er a.an elke plek een mix van 'norm, 
richting en inspiratie' gekoppeld (soms heel vrij, kan ook sterk sturend zijn). 

- Ondanks deze basisfilosofie zien we dat vanuit een aantal thema's nog een extra. 
slag wordt voorgesteld. In het geval van energie is dat een gevolg van rijksregels die 
voorschrijven da.t wij locaties voor windenergie aanwijzen. Voor land- én tuinbouw 
geldt dat we een beweging inzetten naar sturen op kwaliteit ('license to produce'), maar 
constateren dat we de oude schoenen wellicht nog nodig hebben zolang de nieuwe niet zijn 
ingelopen. 
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Mooi Gelderland 

Voor het bedienen van onze Gelderse kwaliteiten is de insteek 'ontwikkelen met kwaliteit'. 
We vermijden zo veel als mogelijk het denken in 'deze functie wel, deze functie niet' en 
formuleren zo veel als mogelijk 'op deze plek staan ontwikkelingen in het teken van het 
bereiken van deze doelen/borgen van deze kwaliteiten'. 
(Provinciale hoofdstructuur) 
- Gelderse natuur 
- Groene ontwikkelzone 
- Andere 'norm' -thema's? [hoe positioneren/benoemen we deze precies?] 
• Waardevol open gebied 
• Open velden als onderdeel Nationaal Landschap 
• Grondwaterbescherming 
• (wereld)erfgoed: Nieuwe Hollandse Waterlinie, Limes, molenbiotopen 
• Bestaande natuur buiten de EHS [juiste positionering?!] 

(buitengebied met bijzondere kwaliteiten) 
- Gelderse bouwstenen voor ontwikkeling 
• Cultuur en erfgoed als bouwstenenen voor ontwikkeling 
• Landschap [welke gebieden precies?] 

(overig buitengebied) 
- Basisniveau heel Gelderland 
[politieke/ organisatiediscussie nodig- hoeveel kan en wil je waarmaken? Zijn wij ook 
aanspreekbaar op wat we benoemen en moeten we het wel benoemen als we ons er niet· actief 
voor kunnen inzetten? - gaat bv over natuur of over archeologie] 

Divers Gelderland 
Vullen met specifleke regionale opgaven. Deze zijn behalve voor beleidsaccenten van belang 
als richtinggevend kader voor investeringen. 
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Velen zouden van de economische potentie van energieopwekking kunnen profiteren 
(link aan economie). Het decentraal opwekken van energie zou agrarische bedrijven extra 
inkomsten kunnen opleveren zodat zij tegen de schaalvergroting in kunnen overleven 
(verbreden ipv vergroten). En duurzaam opwekken van energie zou een economische 
activiteit kunnen zijn op vrijkomende agrarische bestemmingen. Het gezamenlijk opwekken 
van energie in buurt- of wijkverband kan de sociale cohesie vergroten (link aan sociale 
agenda). 

2.1 Windenergie 

Wij partners streven naar 

PM 

Onze provinciale ambitie en rolopvatting is 

Waar fossiele energie ver van huis uit de bodem wordt gehaald en niet zichtbaar is, wordt de 
meeste hernieuwbare energie ter plekke bovengronds opgewekt en moet een plaats krijgen· 
in het landschap. In een aantal gebieden zijn functies die moeilijk zijn te combineren met 
windmolens. Voor sommige van deze gebieden worden windmolens uitgesloten (Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, laagvliegroutes). Voor andere gebieden geld een nee tenzij beleid 
(GeldersNatuurNetwerk) (Groene Ontwikkelingszone daar waar het Natura 2000 gebieden 
betreft). Op kaart staan deze zones aangegeven. Deze zones zullen in 2013 in overleg met de 
regio's nader worden ingevuld. 

Buiten de zone worden de regels over een minimum aantal, over opstelling in lijnen en 
over een minimale afstand tussen windmolenparken losgelaten. Hiervoor in de plaats 
worden proceseisen gesteld aan het ontwerp en de vormgeving van windmolenparken in 
samenhang met het onderliggende landschap. Voor het onwerp van een windmolenpark 
wordt een beeldkwaliteitsplan vereist. In overleg met de regio's (2013) wordt beslist of 
individuele windmolens worden toegestaan. Hiermee verwachten we dat we particuliere 
initiatiefnemers en locale en regionale energiebedrijven de ruimte bieden om hun 
activiteiten te ontplooien. 

Dat doen wij door 

1. Nadere afspraken over windlocaties met gemeenten worden op de kaart gezet, zodat die in 
proces omgevingsvisie kunnen worden vastgelegd. 

2. Om tot 210 +MegaWatt te komen wordt gemeenten gevraagd om met extra aanbod te 
komen voor wind, conform GS brief. Wij laten in de gesprekken met de gemeenten/regio al 
zien wat wij als kansrijke locaties zien (zie punt 3). 

3. Voor windmolens geldt het 'nee, tenzij' in de gebieden van: 
• Gelders Natuurnetwerk 
• N2ooo 
• Nieuwe Hollandse Waterlinie 
• waardevol open gebieden 
De provincie ziet deze gebieden als niet- kansrijk voor windmolens. Wel bieden we aan 
om in pilot waar veel draagvlak is voor wind boven bos onderzoek naar wettelijke (on) 
mogelijkheden te doen. Resultaat schept duidelijkheid voor alle locaties binnen Natura 
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2.) 

4. Overige landschappen zijn geschikt voor plaatsing windmolens als aan proceseisen voor 
hinder, draagvlak en ontwerp wordt voldaan. 

Instrumenten 

Toelichting 

PM 

Innovatie en water 

Economie: Gronds(o(fen(abriek 

Rond het terugwinnen en hergebruiken van stoffen uit afvalwater is door de waterschappen 
een landelijk samenwerkingsverband (kennisnetwerk) opgezet. 
Het doel is om grondstoffen te winnen uit de afvalwaterketen en deze op een zo hoogwaardig 
mogelijke wijze weer terug te brengen iri de grondstoffenketen. Activiteiten kunnen lokaal 
plaatsvinden bij rwzi's, maar ook meer centraal, Denk bijvoorbeeld aan opwerkingsfabrieken 
waar ruwe grondstoffen uit afvalwater worden omgezet in vermarktbare halffabricaten of 
eindproducten. 

Ontwikkelingen op dit vlak kunnen een impact hebben op de ruimtelijke ordening, 
zowel bovengronds als ondergronds. Als provincie ondersteunen we deze ontwikkeling 
en willen we zo nodig een bijdrage leveren bij de discussie tussen de waterbeheerders 
(gemeenten en waterschappen) en andere actoren (bedrijven, regulerende overheden) 
in de grondstoffenketen. Nog een koppeling maken met ontwikkeling van de biobased 
economy in de Provincie Gelderland, en de rol van de provincie als overheid hierbij. Eveneens 
zijn wij beschikbaar bij het zoeken naar en het ruimte geven aan ontwikkelingen die te 
maken hebben met de inzet van de producten in de juiste afzetmarkten voor zover dit de 
beleidscompetentie van de provincie betreft. 

Energie: Energiefabriek 

Energiewinning uit afvalwater is één van de mogelijkheden om te helpen bij het bereiken 
van de doelen rond energiebesparing en de uitstoot van broeikas gassen. Energiewinning 
kan in principe overal in de waterketen plaatsvinden: bij de drinkwaterwinning, in een 
huis, in de riolering, bij de rwzi en ook bij de slib-eindverwerking. In het MJA 3 hebben 
alle waterschappen gezamenlijk afgesproken om een energie-efficiencyverbetering in 
de waterketen te realiseren van 30% ten opzichte van het jaar 2005. Dit moet in 2020 

gerealiseerd zijn. "De Energiefabriek" is een netwerkorgansiatie van waterschappers het 
concept van de energieleverende rwzi ontwikkeld heeft. Het heeft niet alleen geleid tot een 
versnelling in de realisatie van de energiedoelstellingen, maar ook tot ontwikkeling van 
kennis, diensten en producten bij zowel waterbeheerders, kennisinstellingen als bedrijven. 
Wij willen deze afspraak ondersteunen. 
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Hoofdstuks Ondergrond 

Wij (onze partners) streven naar: 

Wij streven naar een duurzaam gebruik van de ondergrond, dat betekent het vinden van een 
balans tussen het benutten van de kansen die de ondergrond biedt en het behouden van de 
waarde van de ondergrond voor toekomstige generaties. Doel is te komen tot een integrale, 
efflciënte en duurzame benutting. Dit betekent een stuk ordening van de ondergrond en het 
afwegen, wat op een bepaalde plek in de ondergrond wel of niet mag. Zoveel mogelijk zou 
voorkomen moeten worden, dat er zaken gebeuren, die onomkeerbaar zijn. 

Onze provinciale Ambitie en rolopvatting is: 
Onze ambitie is om kansen te benutten, maar niet zonder meer overal, zodat belangrijke 
functies ook voor volgende generaties behouden blijven. In onze omgevingsvisie willen wij 
de kaders voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond neerleggei).. 
Wij zien de volgende rollen voor de provincie voor het thema ondergrond: 
• Een regierol bij het voeren van de verdergaande dialoog met onze partners in Gelderland 

over de ambitie voor een duurzaam gebruik van de ondergrond (bijvoorbeeld in relatie 
tot bodemenergie) en het organiseren van de Gelderse inbreng in STRONG. Een goede 
afstemming in interprovinciaal verband is hierbij eveneens noodzakelijk. 

• Een rol als aanjager door ondersteuning met fmanciële middelen voor bijvoorbeeld 
onderzoek en pilots (kennisopbouw en experimenten) en door het meedenken over 
fmancieringsmodellen voor ontwikkelingen in de ondergrond. 

• Kaderstellend door middel van regels en beleid, met name voor het gebruik van de 
ondergrond waar het gaat om het beschermen van het grondwater voor gebruik als 
drinkwater. 

Dat doen we door: 

Het verder uitwerken van beleid voor de ondergrond volgens een agenda voor 2013 en 2014. In 
deze agenda komen de volgende twee onderdelen aan de orde: 
• Dialoog 
• Onderzoek en pilots 

Indien deze onderdelen om bijstelling van het beleid voor de ondergond vragen, volgt 
actualisering van de kaders 

Onze kaderstellende rol voor de bescherming van drinkwater is ingevuld in 2.3.1 

Instrumenten: 

PM 

Toelichting: 

Belang ondergrond 
De bodem vervult belangrijke functies voor mens, plant en dier. We verbouwen er ons 
voedsel op, we halen er water uit (in Gelderland bijvoorbeeld al ons drinkwater), we wonen, 
spelen en recreëren erop. Maar we maken ook steeds meer gebruik van de ondergrond, 
bijvoorbeeld voor ondergronds bouwen en de winning van duurzame energie. Bovengrondse 
en ondergrondse activiteiten hebben invloed op elkaar en zijn afhankelijk van elkaar. Bij de 
inrichting van de ruimte kijken we daarom niet alleen naar het platte vlak, maar ook naar de 
ondergrond. Ingrepen in bodem en ondergrond zijn vaak eenmalig en moeilijk omkeerbaar. 
Daarom moet je er goed over nadenken, wat je in de bodem doet. 
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Agenda 2013 en 2014. 

Onderstaand een eerste aanzet voor de agenda voor 2013 en 2014. Deze agenda zal een 
onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda voor de omgevingsvisie. 
De agenda kent de de onderdelen dialoog en onderzoel< en pilots. 

Dialoog 

Een verdergaande dialoog (in 2013) met onze partners is nodig, onder ander over de volgende 
onderwerpen: 

• Moet de ondergrond een ordenend principe voor de lange termijn zijn? Welke ordening 
is noodzakelijk voor de toekomst en hoe kan deze ingevuld worden? Willen we een 
driedimensionale omgevingsvisie? 

• Hoe kan duurzaam gebruik van de ondergrond verder ingevuld worden? Hoe vinden we de 
balans tussen beschermen en benutten van de ondergrond? Op wat voor niveau moeten 
afwegingen over het duurzaam gebmik van de ondergrond plaatsvinden? Wat betekent dit 
voor de Gelderse regio's en steden? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat vooraan in het proces van ruimtelijke ontwikkeling een 
afweging over de ondergrond plaatsvindt? Hoe verankeren we het afwegingsproces? 

• Wat betekenen S1RONG en de toekomstige Omgevingswet voor de modemisering van het 
grondwaterbeschermingsbeleid? 

• Het ontwikkelen van een visie op strategische grondwatervoorraden in de provincie 
Gelderland. 

• Bevoegdheden, rolverdeling, eigenaarschap, baten en lasten van (alle vormen van) 
bodemenergie. 

• De sturing op de ordening voor bodemenergie. 
• De verhouding tussen het benutten van bodemenergie en de bescherming van grondwater. 

Welke ruimte kan er gecreëerd worden? 
• Onze (gezamenlijke) opstelling in het licht van S1RONG en de Mijnbouwwet. Kunnen we 

komen tot afwegingscriteria voor de verdeling van minder populaire gebmiksvormen 
van de diepe ondergrond ( schaliegaswinning, opslag C02 en kernafval)? Onder welke 
voorwaarden kan een bepaalde vorm van opslag wel en bij welke criteria absoluut niet? 

• Het in waarde uitdrukken van de potenties van de ondergrond en nieuwe 
fmancieringsmodellen voor ontwikkelingen in de ondergrond. 

Onderzoek en pilots 

Wij denken aan: 

o Onderzoek naar de potentie en rendement van bodemenergie; welk aandeel kan 
bodemenergie hebben in het vraagstuk van transitie naar duurzame energie; welke 
ondersteuning is nodig? Hiermee brengen wij de energiemogelijkheden in beeld, 
waarnaar u in de commissievergadering van 31 oktober 2012 heeft gevraagd. 

• De effecten van het benutten van bodemenergie op andere functies, met name de 
drinkwaterwinning, via onderzoek of pilots; Mogelijkheden en effecten van innovatieve 
technieken, zoals Hoge Temperatuur Opslag. 

o Showcase voor duurzame inrichting zoeken en uitvoeren samen met partners (inrichting 
op basis van groene alliantie (bodem; water, natuur). 
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1 NIEUWE AANPAK PROCES: CO-CREATIE 

Provincie Gelderland heeft voor haar nieuwe Omgevingsvisie en het bijbehorende planMER een 
vernieuwende, andere aanpak gekozen. De visie is tot stand gekomen in een proces van co-creatie: 
samen met bestuurlijke en maatschappelijke organisaties en burgers nadenken over het nieuwe beleid 
(opgaven benoemen). Dat is niet alleen in 'normale' gesprekken en overleggen gebeurd, maar ook via 
internet met behulp van sociale media en digitale plannen en kaarten. Het proces van de Omgevingsvisie 
is weergegeven in 
Figuur 1-1. 

Nog niet klaar 
De Omgevingsvisie moet gezien worden als een eerste stap om samen te werken aan 'opgaven' die de 
provincie en haar partners delen. De provincie is een partij die als deelnemer vanuit eigen mogelijkheden 
en verantwoordelijkheden bijdraagt aan het geheel. Het is een visie die richting geeft en ruimte biedt. 

Geen plan met exacte antwoorden (op enkele uitzonderingen na) waar iets moet en geen plan waarin is 
aangegeven wat wel of niet mag. De visie moet ruimte bieden om in te spelen op veranderingen in de 

samenleving. Als deze toch een belemmering vormt om adequaat op (gewenste, gedragen) nieuwe 
ontwikkelingen in te spelen, kan zij (partieel) aangepast worden. 

Dit betekent ook dat nog niet alles even concreet vastgelegd kan worden in de Omgevingsvisie. Het 
merendeel van het beleid in de Omgevingsvisie moet nog worden uitgewerkt op een meer concreet 
niveau. Ook na vaststelling van de Omgevingsvisie gaat het proces dus door. In de zogenaamde 'rollende 

agenda' (zie ook 
Figuur 1-1) worden diverse thema's nader uitgewerkt waarover op het moment van de 'overkoepelende' 
Omgevingsvisie nog geen concrete besluitvorming kan plaatsvinden. Deze uitwerkingen worden apart 
vastgesteld in een eigen besluitvormingsproces. 

Sectoraal 
De verwachting was dat het proces van co-creatie een integrale aanpak of benadering zou opleveren. Het 

heeft achteraf echter geleid tot een vooral sectorale benadering. In het PlanMER is ook geconstateerd dat 

een sterk georganiseerde regie op de inbreng van kennis, het stellen van doelen en het uitnodigen van 

personen of partijen dient te worden gevoerd om de integrale aanpak of benadering te realiseren. In het 

proces van de Omgevingsvisie zijn hierin andere keuzes gemaakt, die uiteindelijk tot een meer sectorale 

aanpak hebben geleid. 

Omdat het proces niet opnieuw wordt gevoerd, blijft de benadering zoals deze was. Wel wordt benadrukt 

dat op onderdelen waar meerdere belangen speelden een integrale benadering van deze onderdelen 

vanuit het milieugeweten is ingevuld (bijvoorbeeld wind en natuur). 
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Ontwerp omgevingsvisie 

Definitieve omgevingsvisie 

Milieugeweten: 

Koepelnotitie 

Figuur 1-1 Processchema Omgevingsvisie en 'rollende agenda' 
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2 HET 'MILIEUGEWETEN' 

Om het milieubelang in bovenstaand proces te waarborgen, ondanks dat veel nog niet concreet is, is 
gewerkt met een zogenaamd 'milieugeweten'. Dat is één persoon die (ondersteund door specialisten 
wanneer nodig) constant met een 'milieubril' op meedoet in het proces van co-creatie en wijst op 
aandachtspunten en (on)mogelijkheden van beleidsvoornemens ten aanzien van milieu. Zo is milieu
informatie vroeg ingebracht wanneer dat nodig was en een bijdrage leverde aan besluitvorming. Het zou 
geen recht doen aan het proces als er gezamenlijk een bepaalde richting/oplossing is gekozen en 
vervolgens blijkt dat deze keuze vanuit milieu niet handig, wenselijk of mogelijk blijkt te zijn. 

Voor verschillende thema's is dit op verschillende manieren gedaan. Afhankelijk van de voortgang van het 
proces, het procesverloop en het thema zelf is het milieubelang ingebracht. Soms is dit meer kaderstellend 
geweest {zoals het nieuwe beleid ten aanzien van windenergie) en soms meer toetsend/controlerend 
(zoals met de zoeklocatie voor een containerterminal in Rivierenland). 

De ingebrachte milieu-informatie sloot aan op het niveau van de betreffende besluitvorming ( 
Figuur 1-1 ). In veel gevallen betrof de besluitvorming nog algemeen beleid/uitspraken en betrof de 
ingebrachte milieu-informatie dan ook vaak aandachtspunten en/of mogelijke risico's en geen 
detailonderzoek (indien milieurelevant als tussenresultaat van de planm.e.r. teruggekoppeld naar de 
besluitvorming). 

Het milieugeweten heeft ook de planm.e.r. voor de Omgevingsvisie gecoördineerd (zie hoofdstuk 3). Bij de 
nadere uitwerking van de Omgevingsvisie (regionaal en sectoraal) wordt wederom waar nodig het 
milieugeweten ingezet en wordt bekeken of er een planm.e.r. nodig is voor deze 'uitwerkingen'. 
Zie het processchema in 
Figuur 1-1 waarin is aangegeven op welke wijze het milieugeweten is betrokken in het proces van co
creatie en planm.e.r. 
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3 PLANMER 

Het . planMER beoordeelt op hoofdlijnen wat de gevolgen zijn van strategische keuzen in de 
Omgevingsvisie voor het milieu. Doel is het aannemelijk maken (onderbouwen, motiveren) of de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen naar verwachting mogelijk zijn binnen de geldende wettelijke 
kaders. 

Het proces van de planm.e.r. is volgend in de gekozen werkwijze van co-creatie. In het proces van co
creatie is het vooraf bepalen van alternatieven niet logisch. Er moeten immers geen vooraf vastomlijnde 
plannen worden getoetst. Bij co-creatie moesten alle opties open blijven binnen bepaalde (wettelijke) 
kaders om te voorkomen dat mogelijkheden waar op voorhand niet aan gedacht is of waar onverwacht 
veel draagvlak voor bestaat niet onmogelijk werden gemaakt. Het milieugeweten zag er hierbij op toe dat 
er geen onhaalbare plannen werden gemaakt vanuit milieuoogpunt 

Daarnaast zijn veel onderdelen van de Omgevingsvisie nog niet dermate ver uitgewerkt (Omgevingsvisie 
doet daar alleen uitspraken op hoofdlijnen) dat een gedetailleerde milieubeoordeling van te vergelijken 
alternatieven mogelijk is. 

In de planm.e.r. is daarom per onderdeel van de Omgevingsvisie (sectoraal1
) bepaald of deze relevant is 

om nader te onderzoeken en is het detailniveau waarop het zinvol is uitspraken over milieugevolgen te 
doen bepaald. Daarbij zijnde volgende criteria gehanteerd: 

in eerste instantie is de lijst van m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten uit het Besluit m.e.r. gebruikt 

als criterium voor milieurelevantie op het niveau van de Omgevingsvisie. Als een onderdeel niet is te 
vatten onder een mogelijk m.e.r.-(beoordelings}plichtige activiteit, dan is deze niet direct meegenomen 
in de planm.e.r. oftewel: het gaat primair om beleidswijzigingen die kaders stellen voor mogelijk 
toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten; 
daarnaast zijn enkele onderdelen die niet direct onder activiteiten uit h~t Besluit m.e.r. vallen, maar 
mogelijk wel in de Passende Beoordeling (PB) worden opgenomen, beoordeeld vanwege het mogelijk 
optreden van significant negatieve effecten op Natura 200Q-gebieden. 

Voor alle onderwerpen is vervolgens besproken en/of onderzocht of: 
het beleid nieuw is en nog niet beoordeeld op milieueffecten in een ander kader (vorige Streekplan, 
eerdere sectorale of regionale plannen); 

het beleid voldoende concreet wordt uitgewerkt om het milieubelang al in te kunnen brengen. En zo 
ja, op welk niveau is dat mogelijk en relevant (detailonderzoek of aandachtspunten/risico's)? Voor 

niet-plaatsgebonden, generiek of nog erg globaal beleid is het namelijk niet mogelijk om uitspraken 
over effecten op de omgeving te doen, tenzij zeer uitvoerig onderzoek wordt gepleegd naar alle 
mogelijke scenario's die zich voor kunnen doen. Voorbeeld is het bieden van extra groeiruimte aan 

agrarische bedrijven die zich extra inzetten om met kwaliteit te ontwikkelen op het terrein van 

duurzaamheid, dierenwelzijn, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. In dit soort gevallen zijn alleen 
milieu-uitspraken gedaan in de vorm van aandachtspunten voor het vervolg. 

De resultaten van de milieuonderzoeken van milieurelevante beleidsvoornemens zijn opgenomen in het 
MER en weer ingebracht in de besluitvorming. Zie 

Figuur 1-1 waarin voorgaande gedachtegang is weergegeven. 

1 
sectorale benadering planm.e.r. is ontstaan, omdat de verschillende (deel)programma's of thema's een eigen (co

creatie)proces kenden. Een meer integrale opzet bleek in de praktijk niet haalbaar. Zie ook kopje "sectoraal" (onder 1) 
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In Figuur 3-1 is voor de milieurelevante onderdelen van de ontwerp Omgevingsvisie aangegeven of deze 

zijn onderzocht in het MERen/of de Passende Beoordeling (PB) en wat daar het resultaat van is geweest. 

Onder punt 4 wordt dit nader toegelicht. 

Milieurelevante onderdelen 
ontwerp omgevingsvisie 

gebleden voor windenergie 

Stimuleren vnjetijdseconomie 

Stimuleren duurzame landbouw 

verbeteren bereikbaarheid 

Bedrijventerreinvoorraad 

Zonne-enellJie-velden/ energielandschappen 

Bodemenergie/duurzaam gebruik ondergrond 

Lange termijn dr!nkWaterwillnlng 

Verstedelijking concentreren 

Geldersnatuumetwerll. (alleen vanuit PB) 

Cultuurflist, erfgoed en landschap (alleen vanuit PB} 

Regionaal beleid 

OVerslagpuntenJconta!nerterminal RiVierenlamt 

Vijetijclseconomie RiVierenland 

Biogasnetwerk Achterhoek 

Figuur 3-1 Onderdelen in het MER en PB 
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MER+PB 

Belemmeringen. vervolg 

Aleen PB: aandachiSpunten 
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4 PLANMER IN RELATIE TOT BESLUITVORMING 

In het MER is per milieurelevant thema aangegeven wat de rol is geweest van het milieugeweten en hoe 
dat zijn weerslag heeft gehad. Omdat niet altijd even duidelijk en expliciet is geweest hoe deze rol van 
invloed is geweest op de besluitvorming wordt dit onderstaand nader toegelicht. 

Windenergie 
Voor de m.e.r. is vooruitlopend op het omgevingstraject een aantal harde en minder harde belemmeringen 

voor de plaatsing van windturbines op kaart gezet. Voorbeelden zijn bebouwing, laagvliegroutes, 
infrastructuur, natuurgebieden en waardevol open landschap. Deze zijn opgenomen in de Omgevingsvisie 
in de vorm van de kansrijkheid van gebie?en en uit te sluiten gebieden. 

De kaarten met belemmeringen staan/stonden aan de basis voor het overleg met gemeenten en regio's 
waarin potentiële locaties voor windenergie zijn aangegeven. Doel is om nieuwe locaties te kunnen 

definieren waar de kansen op realisatie het grootst zijn, rekening houdend met milieu-, natuur- en 
omgevingseffecten. Deze informatie is ook in de verdere uitwerking van co-creatie met gemeenten 
(windateliers) toegelicht en betrokken. 

Dit proces is nog niet voltooid. Nieuwe zoekzones worden dan ook niet vastgelegd in de Omgevingsvisie, 
maar in een uitwerking van de Omgevingsvisie, specifiek over windenergie. In deze 'uitwerking wordt ook 
beschreven hoe het milieubelang in dit proces is betrokken en hoe dit in de afwegingen een rol heeft 
gespeeld. Afwegingen en besluitvorming komen in de eerste helft van 2014 aan de orde. 

In de Omgevingsvisie worden wel de bestaande en reeds vergunde locaties aangegeven, evenals de 
locaties die reeds in onderzoek zijn. Voor de locaties in onderzoek worden de aandachtspunten voor de 
verdere uitwerking aangegeven. Deze aandachtspunten zijn ·geformuleerd op basis van de belemmeringen 
zoals deze in kaart zijn gebracht. 

Resultaat inzet milieugeweten 
Het windenergiedossier zou ook gestart zijn zonder inzet van het milieugeweten. Het milieugeweten heeft 

actief en vroeg milieu- en natuurinformatie ingebracht. In het proces van co-creatie met milieugeweten 
rijzen/rezen hierdoor telkens vragen over het afwegen van belangen, zoals windenergie versus natuur, 
landschap en milieueffecten op de leefomgeving. Is windenergie in natuur of boven bos bijvoorbeeld een 

alternatief voor plaatsen waar mensen er hinder van ondervinden (slagschaduw, uitzicht)? De uitvoering 
van enkele pilots is het resultaat van dit proces. 

Ander voorbeeld is de afweging of alle waardevolle open gebieden uitgesloten moeten worden van 

windenergie. Gelderland heeft relatief veel waardevolle opengebieden en deze kunnen juist van belang 
zijn voor windenergie. Na afweging in co-creatie is besloten windenergie alleen uit te sluiten in open 

gebieden waar de openheid ook voor andere waarden van belang is (zoals weidevogels en ganzen). 
Zonder inzet van het milieugeweten waren waarschijnlijk alle waardevolle open gebieden uitgesloten. 

Bedrijventerreinen/containerterminal Rivierenland 
Deze beleidslijn is een · voortzetting van de Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties 2010. De 
regionale programmeringafspraken (RPB's), inclusief locatiekeuzes blijven gehandhaafd. Er worden geen 
nieuwe locaties aangedragen. Om deze reden zijn er alleen aandachtspunten geformuleerd voor 

uitbreidingen of wijzigingen die het gevolg kunnen zijn van de gehanteerde beleidslijn. De 

aandachtspunten zijn gebaseerd op de Passende Beoordeling. 
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Uitzondering op bovenstaande is de locatiekeuze voor een nieuwe containerterminal in regio Rivierenland. 
Dit was al wel onderdeel van het RPB (2012), maar wordt nu ookals nieuwe locatie opgenomen in de 
Omgevingsvisie. In het 'Masterplan Rivierenland logistieke hotspof (Regio Rivierenland, 2012} is de 
rijksladder voor duurzame verstedelijking gehanteerd en is een trechtering gemaakt van zestien locaties 
naar drie locaties. Deze zijn meer uitgebreid bekeken en hier is tenslotte een voorkeurslocatie uit naar 

voren gekomen. 

In het trechteringsproces zijn eerst alle bedrijventerreinen langs de dijken in de regio geselecteerd 
(zestien), aansluitend aan de beleidslijn van de Visie Waalweelde. Op basis van gebiedskennis zijn negen 
locaties direct afgevallen omdat er reeds sprake was van vergevorderde andere ontwikkelingsrichtingen of 
bij voorbaat duide)ijk was dat het creëren van extra ruimte niet tot de mogelijkheden behoorde. De 
resterende zeven terreinen zijn eerst beoordeeld op basis van de SER-ladder, de bereikbaarheid (met 
name in relatie tot hoofdinfrastructuur om overlast langs regionale en locale wegen te voorkomen}, de 

ligging ten opzichte van andere terminals en eventuele natuurontwikkelingsprojecten. Ten dele dus 
milieuaspecten die gehanteerd zijn voor een eerste inkadering. Vanuit deze hoofdcriteria zijn wederom vier 

locaties afgevallen. 

Het milieugeweten en daarmee het MER zijn vooral ingegaan op de laatste 'trechterstap' van 3 mogelijke 
locaties naar 1 voorkeurslocatie. Dit heeft onder andere informatie over de compensatie- en mitigatie
opgave opgeleverd voor de verschillende locaties en inzicht in de te verwachten effecten en afwegingen 
die bij de verdere uitwerking van de voorkeurslocatie aan de orde dienen te komen. 

Resultaat inzet milieugeweten 
Zonder de inzet van het milieugeweten had een uitgebreidere milieubeoordeling van de drie mogelijke 
locaties niet plaatsgevonden. Er was dan een voorkeurslocatie tot stand. gekomen op basis van de 
SER-ladder, de bereikbaarheid en het ontbreken van natuurontwikkelingsprojecten. Het besluit zou 
daardoor minder goed kunnen worden gemotiveerd dan nu het geval is. 
Geconstateerd werd dat toepassing van de SER-ladder weinig milieurelevantie meebrengt. Dit heeft 
er tevens in geresulteerd dat bij de uitwerking van de Gelderse Ladder voor duurzame ontwikkeling in 

alle stappen ook expliciet aandacht komt voor milieuaspecten. Met de toepassing van dit instrument 
bij nieuwe programmeringafspraken wordt milieu nadrukkelijker betrokken. Deze constatering wordt 
ook in de uitvoeringsagenda bij de Omgevingsvisie betrokken. 

Duurzame land- en tuinb9uw 
Het beleid voor de veehouderij is nog in ontwikkeling. De reconstructiezonering blijft op hoofdlijnen 
gehandhaafd, maar er wordt wel veel meer ingezet op maatwerk. Voor het reconstructiebeleid is reeds een 
MER opgesteld. Voor het maatwerk kan op voorhand geen uitvoerige analyse worden gemaakt, omdat 

men hier afhankelijk is van individuele initiatieven. Om deze reden zijn er aandachtspunten geformuleerd 
voor het vervolg van de uitwerking van het veehouderijbeleid. Deze komen onder andere uit de Passende 

Beoordeling gezien de mogelijke effecten op Natura 2000 (voornamelijk stikstofdepositie). 

Resultaat inzet milieugeweten 
Het milieugeweten heeft zich erop gericht om milieu als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van 
bedrijven op te nemen en op het aandragen van aandachtspunten voor gevallen waar uitbreidipg aan de 

orde is. 
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Vrijetijdseconomie 
Deze beleidslijn is nog sterk in ontwikkeling. Co-creatie is voor dit onderwerp nog niet of nauwelijks aan de 
orde geweest. Vooral het verband met het natuurbeleid is van belang. Een groot deel van de mogelijke 
ontwikkelingen ligt namelijk in of nabij natuurgebieden. De inzet van het milieugeweten is vooral gericht op 
de eerste conceptteksten voor de ontwerp Omgevingsvisie. In het MER zijn aandachtspunten 

geformuleerd voor het vervolg van de uitwerking van deze beleidslijn. 

Resultaat inzet milieugeweten 

Specifiek voor Rivierenland is bekeken of het toevoegen van een aantal attracties en het hanteren van de 
'kansenkaart' als uitgangspunt voor de verdere ruimtelijke invulling voor recreatie uitvoerbaar is ten 
aanzien van Natura 2000. Hiervoor zijn aandachtpunten geformuleerd. 

Ondergrond 
Er is een provincie-brede bijeenkomst geweest in het kader van co-creatie over dit thema. Er bleken nog te 
veel verschillen in doelen, uitgangspunten en kennisniveau te zijn om deze beleidslijn al goed te vormen in 

de Omgevingsvisie. De enige rol die het milieugeweten en MER konden spelen is het formuleren van 
enkele aandachtspunten voor het vervolg van de uitwerking van de beleidslijn (vanuit de Passende 
Beoordeling). 

Biogasnetwerk achterhoek 
Het biogasnetwerk is nog niet uitgewerkt in de Omgevingsvisie en moet samen met de regio nader worden 

uitgewerkt. Hiervoor zijn enkele aandachtspunten geformuleerd. 

Alleen in Passende Beoordeling: Gelders natuurnetwerk (herijking EHS) en Cultuurhistorie, 
landschap en archeologie 
Deze onderdelen zijn meegenomen in de Passende Beoordeling (PB) vanwege het mogelijk optreden van 
significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Hierbij heeft alleen een toets achteraf 
plaatsgevonden waarin ingeschat is of het beleid uit de ontwerp Omgevingsvisie naar verwachting 
uitvoerbaar is ten aanzien van Natura 2000. 
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5 ADVIEZEN COMMISSIE M.E.R. 

Naast dat de aanpak van het PlanMER met een "milieugeweten" een pilot was voor de prov~nae 
Gelderland, is de begeleiding door de Commissie m.e.r. ook een pilot voor meer procesgerichte advisering 
geweest. De Commissie is kritisch ten aanzien van de inhoud van het PlanMER. Zij is van mening dat de 
essentiële milieu-informatie voor de besluitvorming niet aanwezig is. Zij onderschrijft wel de analyses en 

aanbevelingen die in het PlanMER zijn gedaan ten aanzien van co-creatie en de vernieuwende aanpak. 

In hoofdstuk 2 van het voorlopige toetsingsadvies worden diverse adviezen voor aanvullingen of 
verduidelijkingen gegeven. Deze zijn onderstaand overgenomen met verwijzing naar de paragraaf van het 
advies. Vervolgens is aangegeven hoe met dit advies is omgegaan richting de besluitvorming over de 
Omgevi ngsvisie. 

Paragraaf 2.1 
De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER de referentiesituatie en een knelpuntanalyse van het huidige 
beleid uit te werken. Geef op basis daarvan aan welke beleidsonderdelen bijsturing vereisen. Gebruik de referentie 
voor de beschrijving van de milieueffecten van het voornemen. 

Dit advies wordt niet overgenomen. Dit advies past bij een meer traditioneel planproces. Daarvan is geen 

sprake bij de Omgevingsvisie Gelderland. De aanpak van de Omgevingsvisie op basis van co-creatie is 
om de opgave centraal te stellen. Deze bepaalt de visie en niet een knelpuntenanalyse van huidig beleid. 
Een voorbeeld is het traject van de herijking van de EHS, waarvoor in de volle breedte voor- en 
tegenstanders om tafel hebben gezeten om tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen. Overigens 
is dit proces al gelopen voor dat het milieugeweten betrokken werd bij de Omgevingsvisie. 

Paragraaf 2.2 
De Commissie adviseert om ten behoeve van de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie en de 'rollende agenda' 
een integraal toetsingskader uit te werken in een 'kader document'. In hoofdstuk 3 van dit advies gaat de Commissie 
hier ook nog nader op in. 

Dit advies wordt niet overgenomen. Op weg naar meer uitnodigingspianalogie vindt de provincie een 
integraal toetsingkader niet passen. Het suggereert een beoordeling van nieuwe initiatieven, terwijl de 

provincie juist het gesprek wil aangaan om de kansen van nieuwe ideeën of ontwikkelingen te bespreken. 

Wat we wel doen is de aandachtspunten zoals die zijn benoemd in de PlanMER expliciet overnemen in de 
uitvoeringsagenda. Daarnaast wordt de Gelderse ladder voor duurzame ontwikkeling als een integraal 
instrument ontwikkeld en wordt milieu hier een onderdeel in. De ladder wordt verankerd in de vast te 
stellen visie. Met partners is afgesproken deze verder te ontwikkelen aan de hand van een aantal 
{concretere) opgaven. 

Paragraaf 2.3 
De Commissie adviseert de keuzes, ook de niet m.e.r.-plichtige activiteiten, in het MER nader te expliciteren en te 
ondersteunen met milieu-informatie. Indien keuzes niet expliciet worden gemaakt verwijs dan expliciet naar hun 
positie op de rollendè agenda en geef aan hoe in een vervolgfase milieueffecten worden beoordeeld. 

In deze notitie is in hoofdstuk 7 expliciet inzichtelijk gemaakt welke keuzes in de Omgevingsvisie worden 
gemaakt en welke milieu-informatief hierbij relevant is geweest. 
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BenadrUkt wordt nog dat deze keuzes ook reeds in beeld waren bij de ontwerpvisie en dat er derhalve 
geen aanvullende uitwerkingen zijn geweest. Deze koepelnotitie kan op dit punt als aanvulling op het MER 
worden beschouwd. 

Paragraaf 2.4.1 
De Commissie adviseert de locatiekeuze, trechtering van 13 naar 3 locaties, te onderbouwen met milieueffecten. 
Werk voor de drie voerkeursalternatieven de ontbrekende milieuonderzoeken uit (zoals in deze paragraaf genoemd), 
en betrek deze informatie bij het onderzoek naar de locatiekeuze uit het plan-MER. 

In hoofdstuk 4 is een nadere toelichting op de treehtsring gegeven. Hierbij is ook aangegeven welke 

milieuaspecten bij de treehtsring gehanteerd zijn. Voor de drie resterende locaties worden geen 
aanvullende milieuonderzoeken uitgevoerd in dit stadium, om de volgende redenen: 

de verkaarseffecten ten aanzien van bereikbaarheid zijn op het niveau van de locatiekeuze 
voldoende inzichtelijk om tot besluitvorming te komen. Verkeersveiligheid komt bij de nadere 

uitwerking van de locatie aan de orde; 
externe Veiligheid is voor het niveau van de locatiekeuze meegenomen in de zin dat de VNG
uitgave voor milieuzoneringen is aangèhouden. Hierin zijn de effecten van geluid het meest 
bepalend. Deze hebben dan ook een rol gespeeld voor de locatiekeuze. Op inrichtingsniveau zal er 

uiteraard gerekend moeten worden aan externe veiligheid; 
landschap en cultuurhistorie dienen nader uitgewerkt te worden in de volgende planfase en kunnen 
van belang zijn voor de mogelijke inrichting van het gebied. Omdat hierover in deze fase nog 
onvoldoende bekend is, is alleen uitgegaan van bestaande beleidsaanduidingen. Dit punt wordt 
thans niet verder uitgewerkt. 

Paragraaf 2.4.2 
De Commissie adviseert oni op basis van de milieu-informatie uit het plan-MER het beleidskader uit de 
Omgevingvisie voor beperkingengebieden en combinatiemogelijkheden (criteria locatiekeuze) toe te lichten en te 
motiveren hoe de doelstellingen voor wind kunnen worden gehaald. 

Deels wordt dit overgenomen in de Omgevingsvisie. Hierbij gaat het vooral om de toelichting op de 
beperkingengebieden en de combinatiemogelijkheden. Het overige wordt opgenomen in de nog vast te 

stellen Windvisie (de uitwerking voor het gehele windenergiebeleid). 

Paragraaf 2.5.1 
De Commissie adviseert de gevolgen van stikstofdepositie alsnog in beeld te brengen op het detailniveau dat past bij 
de omgevingsvisie. Neem daarbij een of meerdere kaarten op (bijvoorbeeld van de achtergronddepositie en de 
huidige bijdrage van de Gelderse landbouw) en beschrijf de oplossingsrichtingen. Besteed daarbij ook aandacht aan 
relevante Natura 2000-gebieden buiten de provincie. 

Dit advies wordt overgenomen en verwerkt in de Passende Beoordeling. Er is een kaart opgenomen met 
overschrijdingen van de kritische depositie waarden voor Natura 2000-gebieden. De oplossingsrichtingen 

zijn reeds beschreven en ook in de conclusies teruggehaald. 

Paragraaf 2.5.2 (1) 
De Commissie adviseert nader in beeld te brengen hoe de biodiversiteit en landschappelijke waarden ook na de 
herijking van de EHS op het gewenste peil kunnen worden gehouden. 

13 november 2013, versie 1 
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Dit advies wordt niet overgenomen. Zoals reeds beschreven is de herijking het resultaat van de 
gesprekken met de manifestpartners. Daarnaast blijkt uit de toetsing van de herijking van de EHS in de 
Passende Beoordeling bij de ontwerp Omgevingsvisie, dat deze geen risico vormt voor duurzame 
instandhouding van soorten en habitattypen in Natura 2000-gebieden. De herijkte EHS levert een 
verbetering op voor de lange-termijn- en korte-termijndoelstelling van de Vogel- en Habitatrichtlijn {VHR) 
ten opzichte van de huidige situatie en ten opzichte van het doelbereik dat van het 
onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur {OHA) mocht worden verwacht {zie Figuur 5-1 ). 

Figuur 5-1 Percentage typische soorten van de VHR dat naar verwachting duurzaam in stand kan 
worden gehouden als de herijkte EHS max. in Gelderland volledig worden uitgevoerd (bron: Toets 
herijking EHS Gelderland, Alterra 2012) 

Zoals uit Figuur 5-1 blijkt ligt het doelbereik wel circa 12% onder het oorspronkelijk beoogde doelbereik 
van de ongewijzigde EHS (de 12% waar de Commissie ook naar verwijst). Echter het realiseren van het 
oorspronkelijke areaal waarbij alle milieucondities op orde zijn, is betiteld als onrealistisch. Ten eerste 
omdat de milieucondities niet tijdig op orde zijn. Ten tweede, en waarschijnlijk belangrijkste, dat de 
financiële middelen er niet zijn om de ongewijzigde EHS te realiseren. Deze resultaten kunnen alleen 
bereikt worden als alle maatregelen worden uitgevoerd en dus voldoende financiële middelen beschikbaar 
zijn en bestuurlijke draagkracht aanwezig is voor de uitvoering. Doordat de herijking kan rekenen op een 
brede steun van de manifestpartners is de verwachting dat de resultaten met de herijkte EHS beter bereikt 
kunnen worden dan bij de ongewijzigde EHS het geval was. Naast de onzekerheden is sterk de vraag wat 
de referentiesituatie nu is; een ongewijzigde {onrealistische) EHS of het resultaat van het 
onderhandelingsakkoord (min of max), waar rijk en provincies afspraken over hebben gemaakt. 

Een verdere inbreng van het milieugeweten wordt niet nodig geacht op dit onderdeel voor besluitvorming 
over de definitieve Omgevingsvisie. 
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Paragraaf 2.5.2 (2) 
De Commissie adviseert in een aanvulling in te gaan op de gevolgen van de ontwikkelingsruimte van de agrarische 
sector op de voor verzuring en vermesting gevoelige EHS. Geef aan welke mogelijkheden aanwezig zijn om de EHS 
voldoende robuust te maken. 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). wordt reeds aangehaald in PlanMER en Passende 
Beoordeling, maar wordt niet verder in deze visie betrokken. De kaart (zie paragraaf 2.5.1.) geeft een deel 
van de gevraagde informatie visueel weer. De PlanMERen Passende Beoordeling geven reeds aan dat 
ontwikkelruimte van de agrarische sector alleen kan als aan de randvoorwaarde van milieu wordt voldaan. 
Dit wordt als yoldoende voor deze fase van de besluitvorming beschouwd. 

Paragraaf 2.6 
De Commissie adviseert een samenvatting van het MER op te stellen en daarbij in te gaan op de samenhang tussen 
Omgevingsvisie, Verordening, plan-MER en Passende beoordeling. 

De samenvatting is aangepast. In deze koepelnotitie is ook de samenhang tussen de visie, PlanMER en 
Passende beoordeling geschetst. 

13 november 2013, versie 1 
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6 ROLLENDE AGENDA: VOORTGAAND PROCES MET ZEKERHEID VOOR DE 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Zoals aangegeven zijn diverse thema's nog niet voldoende uitgewerkt om (uitgebreid) in de 
Omgevingsvisie te worden opgenomen. Deze moeten nader worden uitgewerkt. In het MER en Figuur 1-1 
van deze notitie is dit de 'rollende agenda' genoemd. Omdat de provincie in haar beleid een zekere 
flexibiliteit wil behouden en nieuwe ontwikkelingen graag wil faciliteren, zal waarschijnlijk jaarlijks een 
nadere uitwerking van thema's aan de orde zijn. De rollende agenda, verder Omgevingsagenda genoemd, 
is een levend document waarin uitwerkingen opgenomen worden wanneer bekend is dat deze er komen. 

De Omgevingsagenda vormt de uitvoe~ingsparagraaf van de Omgevingsvisie en zal ingaan op: 

1. De kaders die van belang zijn voor uitwerkin~en. 
2. De samenwerking met partners. 
3. De financiële instrumenten. 

4. Kennis en monitoring. 

De exacte inhoud van de Omgevingsagenda is dus nog niet helder. De intentie is om alle in het MER 
benoemde aandachtspunten in de Omgevingsagenda op te nemen, zodat deze bij een verdere uitwerking 
ook direct inzichtelijk zijn. Op basis hiervan kan ook de rol van een milieugeweten bij de uitwerking worden 
bepaald. Daarnaast moet bij uitwerkingen in ieder geval bepaald worden of een m.e.r. nodig is. 

Bij de uitwerkingen moet milieu in ieder geval vroegtijdig een plaats hebben. Juist bij co-creatie is het 

belangrijk milieu-informatie vroegtijdig in te brengen op een manier dat iedereen dezelfde 'basisinformatie' 
heeft (zie ook begin van deze notitie onder kopje 'sectoraal'). Een integrale milieublik is geen 
vanzelfsprekendheid bij de uitwerking van verschillende onderdelen van de visie. lntegraliteit van 
milieuthema's moet zichtbaar/tastbaar zijn door bijvoorbeeld de milieugebruiksruimte inzichtelijk te maken. 
Vanuit alle beleidsvelden zijn de intenties goed, maar pas als inzichtelijk wordt wat de consequenties 
ervan zijn, kan het gesprek hierover goed worden gevoerd. 
Bij een gelijk begrip voor de situatie kunnen de ambities van de Omgevingsvisie ten aanzien van behoud 
van omgevingskwaliteit met draagvlak en betrokkenheid van alle partijen worden uitgewerkt. 

Nieuw afwegingsinstrument ruimtelijke ontwikkeling: Gelderse ladder voor duurzaam 
ruimtegebruik (Rijksladder van BRO is opgenomen) 
In de Omgevingsvisie wordt de 'Gelderse ladder' als belangrijk instrument bij nieuwe ontwikkelingen 
aangekondigd en wordt het sturen op kwaliteiten nader vastgelegd. In het MER wordt aanbevolen om in 

diverse processtappen van de Gelderse ladder nadrukkelijk aandacht te besteden aan behoud en/of 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daar waar het om meer stedelijke ontwikkelingen gaat 

vooral in termen van gezondheid en veiligheid als belangrijke leefomgevingskwaliteit. Vanuit wettelijke 

taken en beschermingsregimes is al op het niveau van locatiekeuzes een goed inzicht te verwerven in de 
milieugebruiksruimte van nieuwe initiatieven. Door dit inzicht te betrekken in het 'goede gesprek' ontstaat 

ook een duidelijker beeld van de afwegingen die moeten worden gemaakt en de inzet die nodig is om een 
initiatief verder te brengen. Verkeerde verwachtingen kunnen worden voorkomen en ontwikkelen met 

kwaliteit kan echt vormgegeven worden. Daarnaast past deze lijn in de zorg voor een r:>rovincie waarin het 
prettig is te wonen, te werken en te recreëren omdat stapeling van milieu-issues kan worden beperkt of 

voorkomen. 
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Besloten is de Gelderse ladder nog niet vast te leggen. Samen met een aantal partners wordt de ladder 

eerst verder uitgewerkt en uitgetest op verschillende ontwikkelingen. Op basis hiervan wordt besloten of 
verankering van dit instrument in de verordening nodig of gewenst is. Hiermee is de ladder een onderdeel 

van de Omgevingsagenda en worden van daaruit de aangegeven noties vanuit de PlanMER betrokken bij 

de uitwerking. 

13 november 2013, versie 1 
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7 BESLUITVORMING: WAT STAAT IN DE OMGEVINGSAGENDA EN WAT IS AL 
BESLOTEN? 

Ter afsluiting wordt onderstaand een overzicht gegeven van de beleidswijzigingen waarover in de 
Omgevingsvisie wordt besloten en de belaidsthema's die in ieder geval in de Omgevingsagenda worden 
opgenomen. Omdat de Omgevingsagenda nog in bewerking is bij de afronding van deze Koepelnotitie, is 
dit geen uitputtend overzicht. In de Omgevingsagenda wordt meer inzicht gegeven in de planning en 
procedure van de reeds bekende uitwerkingen. 

N" 1euw bI "d ee• . b waarover IS es oten wor dtb . d d f .. esoten m e e 1n1t1eve 0 rngev1ngsv•s•e: 
Thema Toelichting 

Sturing op doelen en kwaliteiten Niet meer op functies. Doelen en kwaliteiten worden vastgelegd voor bijvoorbeeld 

landschap en natuur. Voor overige thema's worden deze nog beschreven in 

gebieden atlas. 

Gelderse ladder voor duurzaam Vastgelegd in Omgevingsvisie. 

ruimtegebruik 

Natuur Heri jking EHS vastgelegd, EHS wordt GNN en GO. 

Duurzame landbouw Meer groeiruimte onder voorwaarden, maar reconstructiezonering wordt nog niet 

losgelaten. 

Stedelijke netwerken en steden Meer aandacht door regionale programmering, met detailhandel en kantoren als 

nieuwe thema's, loslaten van rode contouren en zoekzones verstedelijking. 

Werken/bedrijventerreinvoorraad/ In het kader van programmeringafspraken is besloten over een voorkeurslocatie 

overslag punten/ containerterm in al voor een containerterminal binnen regio Rivierenland. 

Windenergie Alleen uitsluitingbeleid is onderdeel van de Omgevingsvisie, volledig beleidskader 

komt in uitwE!rking. 

Bodemenergie/duurzaam gebruik Algemeen beleid is onderdeel van de Omgevingsvisie, nog geen sprake van 

ondergrond specifieke keuzes. 

Milieu - meer aandacht voor gezondheid en veiligheid van de leefomgeving; 

-laten vervallen van stiltegebieden, stilte opgenomen als kwaliteit van natuur. 
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N aar h "d" .. h k UI IQ lnZIC t omen d 
Thema 

Windenergie 

- Biogasnetwerk Achterhoek 

- Overige duurzame energie 

Mobiliteit /verbeteren 

bereikbaarheid 

Bedrijventerreinvoorraad 

Stimuleren duurzame 

landbouw/glastuinbouw 

Bodemenergie/duurzaam 

gebruik ondergrond 

Water 
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d d d I .. d I" d 0 e vorgen eon er een m re er geva m e d m_g_evmgsagen a: 
Toelichting 

Uitwerking met ruimte voor ten minste 230,5 MW opgesteld vermogen ruimtelijk vastgelegd. 

Omgevingsvisie geeft kaders aan. 

-Voor Açhterhoek komt er mogelijk een uitwerking 'duurzame energie', maar hierover vindt 

in het najaar van 2013 nog overleg plaats met partners in de regio; 

- Beleid ten aanzien van biomassa wordt nader uitgewerkt. 

Het verbeteren van de bereikbaarheid voor OV en auto of mogelijk nieuwe/uit te breiden 

verbindingen (spoor, weg en water). De programmering wordt nader uitgewerkt. 

Beleid in relatie tot perifere detailhandel wij_zigt. Nu nog niet concreet. 

Glastuinbouw: Herstructureringsopgave (Huissen/Angeren en Bommelerwaard) 

uitwerken. 

Uitwerking naar aanleiding van Rijksstructuurvisie On~ergrond. 

- Vaststelling KRW doelen en maatregelen; 

- Doorvertaling nationale Deltabeslissingen; 

- Aanpassing bescherming grondwaterbeschermingsgebieden. 
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Kids 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Geachte heer Tiemersma, 

Traag, Annemieke <a.traag@gelderland.nl> 
woensdag 1 oktober 2014 13:40 
'hoordewindwaait@xs4all.nl' 
RE: uw email van 25 september 

Dank voor uw bericht. In reactie op uw mail meld ik u dat ik alle informatie waar u in uw mail om vraagt, naar mijn 
weten zo goed mogelijk beschikbaar heb gesteld. Een aantal stukken waar u om vraagt, een quickscan en notulen 
van de windateliers waarin gesproken wordt over waardevol open gebied, zijn er niet. Deze kan ik u daarom niet 
toezenden. Mocht u nog een nadere toelichting wensen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Menting, 
bereikbaar via telefoonnummer 026-359 9186. 
Verder zijn er verschillende momenten in het proces waarop u uw mening kunt laten horen. Vanavond is er 
bijvoorbeeld een openbare hoorzitting over de windvisie. De heer Peters heeft zich namens de actiegroep 
Hoordewindwaait als inspreker aangemeld. 
Vanzelfsprekend blijft mijn uitnodiging om met u in gesprek te gaan open staan. 

Vriendelijke groet, 

mevrouw dr. J.M.E. (Annemieke) Traag 
gedeputeerde Energietransitie,, 
Innovatie, Jeugdzorg en Cultuur en Erfgoed 
provincie Gelderland 

telefoon 026 - 359 9095 
Email: a.traag@gelderland.nl 

Van: HoorDeWindWaait [mailto:hoordewindwaait@xs4all.nl] 
Verzonden: dinsdag 30 september 2014 16:04 
Aan: Traag, Annemieke 
CC: Menting, Brechtje 
Onderwerp: RE: uw email van 25 september 

MwTraag, 
bijzondere dank voor uw zeer snelle en transparante beantwoording. Dit scheelt poststukken. 

Inhoudelijk wil ik u eigenlijk niet vermoeien met reactie, maar het is ons duidelijk dat 
-er geen adressen in de omgeving zijn uitgenodigd voor co-creatie of medezeggenschap, 
-informatievoorziening via fa. Raedthuys verloopt, tot op heden in twee algemene flyers, 
-er in tegenstelling tot eerder vermeld geen quickscan van GS over goede ruimtelijke ordening Bijvanck is geweest 
in 2013, 
-er in tegenstelling tot eerder vermeld geen windatelier van GS democratisch en/ of wetenschappelijk heeft 
'besloten' over passen van windparken in waardevol open gebied, tot PS dit in de Omgevingsvisie vaststelde. 

met vriendelijke groet en onder dank, 
Jan Jaap Tiemersma 

From: Traag, Annemieke [mailto:a.traaq@qelderland.nl] 
Sent: Tuesday, September 30, 2014 9:23AM 
To: 'hoordewindwaait@xs4all.nl' 
Cc: Griffie; Menting, Brechtje 
Subject: uw email van 25 september 



Geachte heer Tiemersma, 

Op 25 september jl. ontving ik van u een email via hete-mailadres van Hoordewindwaait. 
In deze email vraagt u om het toesturen van een aantal stukken die betrekking hebben op een drietal onderwerpen. 
Voor ik inga op uw concrete vragen wil ik u het volgende meegeven. De provincie doet er alles aan om zorgvuldig en 
transparant te communiceren. Ik heb Hoordewindwaait eerder persoonlijk uitgenodigd om in gesprek te gaan over 
de voorgenomen ontwikkeling op deze specifieke locatie. U hebt aangegeven hier geen gebruik van te willen maken. 
Ik sta echter te allen tijde open voor een gesprek met u, Hoordewindwaait en andere omwonenden. Daarnaast 
organiseert initiatiefnemer Raedthuys dit najaar een inloopavond. De provincie zal daar aanwezig zijn om informatie 
te geven over het proces. 

Hieronder zal ik u per onderwerp informeren en aangeven of er documenten beschikbaar zijn. 

1. Een lijst met communicatiemomenten met omwonenden, gemeenten en actiegroep Hoordewindwaait is 
bijgevoegd. 

2. Op 21 juni2012 is de principeaanvraag van Raedthuys ontvangen. In hoofdlijnen is bezien of er 
belemmeringen zijn om het initiatief te realiseren op basis van het op dat moment geldende provinciale 
beleid. Een separaat document is niet opgesteld. De uitkomst van deze toetsing op hoofdlijnen is 
opgenomen in de statennotitie die is besproken in PS op 23 januari 2013 (te vinden via PS nr. 2012-959). Op 
basis van het toen geldende beleid en de bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 is vervolgens gestart met de 
voorbereidingen voor het inpassingsplan. Het initiatief is daarom als locatie in onderzoek opgenomen in de 
omgevingsvisie en ontwerp-windvisie. 
Er zijn quickscans in het kader van de windvisie opgesteld om potentiele nieuwe locaties voor windenergie te 
onderzoeken. Aangezien windpark Bijvanck geen nieuwe locatie in het kader van de windvisie betreft maar 
een 'locatie in onderzoek' is geen QuickScan opgesteld. Wel is er een aanvulling op de Planmar gemaakt 
voor alle locaties in onderzoek. Dit document is te vinden op de provinciale website via de link: 
www.gelderland.nl/windvisie. 

3. In de windateliers is gesproken over nieuwe locaties en niet over locaties in onderzoek. In de windateliers is 
zover bekend niet gesproken over wind in waardevolle open gebieden. 
Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie is herhaaldelijk op ambtelijk niveau gesproken over het beleid 
ten aanzien van onder andere waardevolle open gebieden. Hiervan zijn geen notulen gemaakt, maar is in 
samenwerking de tekst tot stand gekomen. 
De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in de betreffende passage in de omgevingsvisie (paragraaf 
4.2.4.1.2) en de omgevingsverordening (artikel2.7.4.1 lid 2). Besluitvorming hierover heeft uiteindelijk 
plaatsgevonden in de vergadering van Provinciale Staten van 9 juli jl. en 24 september jl. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet, 

mevrouw dr. J.M.E. (Annemieke) Traag 
gedeputeerde Energietransitie" 
Innovatie, Jeugdzorg en Cultuur en Erfgoed 
provincie Gelderland 

telefoon 026 - 359 9095 
Email: a.traag@gelderland.nl 

**** Disclaimer **** 
**** Disclaimer **** 
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MEMO 

Programma Energietransitie 

Aan 
Afschrift aan 
Van 
Datum 
Betreft 
Bijlage(n) 
Zaaknummer 

Overleg 7 augustus 2013 
Windpark Bijvanck 

Kort verslag/afspraken overleg 7 augustus 2013 

Agendapunt 1 Omvang windpark irt de te doorlopen procedure 
Het aantal turbines dat wordt geplaatst is van belang voor de te doorlopen procedures. ••• 
deelt mee dat Raedthuys voornemens is om vier windturbines te plaatsen van 3 MW en er een 
nieuw type windturbine te plaatsen met een grotere rotordiameter; waarschijnlijk 122 meter. De 
hoogte blijft echter 100 meter. Gezien de grotere rotordiameter, moet er een grotere onderlinge 
afstand tussen de turbines worden aangehouden. Dit heeft als gevolg dat één turbine in de 
Groene Ontwikkelzone zal worden geplaatst. 

geeft aan dat stilte één van de kernkwaliteiten van het GO is; hij neemt contact met 
om meer informatie over te verkrijgen over de kernkwaliteiten. 

Gevolg van de keuze voor vier windturbines is dat het windpark onder de drempelwaarde van de 
D-lijst valt; de mer-beoordelingsplicht komt om deze reden te vervallen. Wel geldt de 
vergewisplicht oftewel vormvrije mer beoordeling. 
Afgesproken wordt om nader uit te zoeken in welk stadium van de procedure de vormvrije 
mer beoordeling moet worden gemaakt (bij inpassingsplan en/of bij de vergunning) en 
welke eisen aan de inhoud worden gesteld. Zowel de provincie als Raedthuys kijken 
hiernaar. 

Voor wat betreft de coördinatie van de procedure t.a.v de benodigde vergunningen, geeft
aan dat coördinatie van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning vanuit Raedthuys 
gezien de tijdswinst zeer wenselijk is. Dit moet in een tijdspad nader worden uitgewerkt; dit is iets 
wat bij de PSU aan bod kan komen. Dit betekent dat in een vroeg stadium bekend moet zijn welk 
type molen wordt geplaats (in verband met vergunning). 
Afgesproken wordt dat beide partijen nader bekijken welke procedure v.w.b. de 
omgevingsvergunning moet worden doorlopen in relatie tot het activiteitenbesluit/ 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets/uitgebreide milieuvergunning etc. 
Aan de ODRA wordt de vraag voorgelegd hoe zij omgaan met (ambtshalve) wijzigingen 
van de vergunningaanvraag lopende de procedure. 

Agendapunt 2 Rapportage Sovon/Regeling 
Gezien de resultaten van de rapportage van Sovon, kan op voorhand de conclusie worden 
getrokken dat significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten t.a.v. Natura 2000-
gebieden. Deze conclusie zal worden opgenomen in de rapportage van Regelink . 
••• stuurt de rapportage aan de provincie toe zodra deze gereed is. 
Het feit dat significant negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten, heeft als 
procedureel gevolg dat er geen planmar hoeft te worden gemaakt en er zoals het er nu naar 
uitziet ook geen Nbw-vergunning nodig is. 
•lil!!!~~ legt de conclusies zoals die in het overleg zijn getrokken, ter bevestiging voor 
aan AKD (huisadvocaat), zodra het definitieve rapport van Regelink gereed is. 

In het najaar worden de staten geïnformeerd over de stand van zaken; het onderdeel mer is 
hierbij van belang gezien de vragen die hierover reeds zijn gesteld door Statenleden. Van 
provinciezijde wordt een statenbrief hiertoe voorbereid de komende periode. 
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Voor wat betreft de FF-wet moet er nader onderzoek worden verricht naar vleermuizen. ••• 
neemt contact op met Regelink om dit nader te bespreken en een indicatie te krijgen 
hoeveel tijd gemoeid is met een dergelijk onderzoek. Voor het inpassingsplan is het 
noodzakelijk dat er duidelijkheid is over een ontheffing/positieve afwijziing tav de FF-wet ivm de 
uitvoerbaarheid. 

Agendapunt 3 Omgevingsvisie 
••• deelt mee dat Raedthuys een zienswijze heeft ingediend. vertelt dat er een 
zeer grote hoeveelheid aan zienswijzen is binnengekomen; ongeveer 190 op het gebied van 
windenergie. zit in het team dat de zienswijzen voor windenergie beantwoordt en 
eventuele wijzigingen van de verordening/visie moet doorvoeren. let er op dat er geen 
wijzigingen worden doorgevoerd die de ontwikkeling van de Bijvanck kunnen frustreren. 
Het laatste woord is echter aan PS; er kunnen tijdens de behandeling van de visie en de 
verordening amendementen worden aangenomen door PS, moties worden ingediend etc. 

Agendapunt 4 lntentieovereenkomsVstartovereenkomst 
~~~ heeft een jurist van de provincie bereid gevonden om ondersteuning te 
bieden bij het vastleggen van de benodigde afspraken en het opstellen van een 
startovereenkomst vraagt - om deel te nemen aan de PSU . 
••• heeft nog een praktisch voorbeeld gevonden m.b.t. het windpark Noordoostpolder. Dit 
is op internet te vinden. 

Agendapunt 5 PSU 
....... zal de PSU begeleiden. Datum is in principe dinsdag 10 september as; 
uitwijkmogelijkheid maandag 23 september as. ' 
Op 20 augustus heeft een afspraak met - om het programma te bespreken. 
••• stuurt het conceptprogramma toe aan en zodra het gereed is. 

Vervolgafspraken 
Verdere afspraken over overleggen/frequentie etc. worden gemaakt tijdens de PSU. 

- vraagt aandacht voor flexibiliteit in het inpassingsplan, zodat er ruimte is voor Raedthuys 
om àe meest geschikte turbines te bestellen; ook bijv. ruimte om dit via een wijzigingsvergunning 
te doen. zet deze vraag uit bij de ODRA (omgevingsdienst). 

-~· vertelt dat er 15 augustus as. een windmeter wordt geplaatst in het gebied, die 
gedurende langere tijd wind gaat meten. 
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Antwoord op Statenvragen PS2014-170 Arnhem, 1 april 2014 
zaaknr. 2014-003519 

De leden van 
Provinciale Staten 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenlid de heer C. van den Bos 
(VVD) over Windpark Bijvanck 

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen 
wij u hieronder het antwoord van ons college qp de vragen van het Statenlid de heer C. van den 
Bos toekomen. 

Inleiding van de vragensteller 
Al in 201 0 hebben Provinciale Staten besloten dat bij de plaatsing van windmolens in Gelderland 
de aanwezigheid van draagvlak een dwingende voorwaarde is. Amendement A29/2012 heeft het 
draagvlakcriterium verder gespecificeerd naar draagvlak bij alle betrokken gemeenteraden. 
In januari 2013 is tijdens het debatverzoek van de SP dit standpunt door PS nogmaals 
herbevestigd. De Crisis- en herstelwet/Eiektriciteitswet 1998 zorgt ervoor dat PS voor dit soort 
aanvragen bevoegd gezag zijn en in voorkomend geval hier toepassing aan moeten geven, 
maar zegt niets over de criteria en afwegingen voor het besluit hierover. PS zijn dus vrij dit 
draagvlakcriterium te hanteren. De afspraken in het IPO over de plaatsing van 230.5 MW in 
Gelderland zeggen niets over de uiteindelijke locaties en zijn derhalve ook niet strijdig met dit 
draagvlakcriterium. Zij zijn slechts een aansporing voor GS om naar 230.5 MW te streven onder 
invulling van dit criterium. In de situatie rond de Bijvanck zijn er twee betrokken gemeenteraden. 
Zevenaar als vestigingsgemeente en Mantterland als direct aanpalende gemeente. 
Al in 2012 heeft de gemeenteraad van Zevenaar besloten hier geen medewerking aan te 
verlenen. In 2014 heeft de gemeenteraad van Mantterland besloten dat men in die gemeente "al 
voldoende doet" en derhalve geen behoefte heeft aan de plannen in de Bijvanck. 
In beide betrokken gemeenteraden bestaat dus geen draagvlak voor het plaatsen van 
windmolens in het genoemde plan in de Bijvanck. GS Gelderland bereidt al gedurende een jaar 
een strekkend inpassingsplan voor. 

Vraagt: 
Bent U het eens met de conclusie dat er in beide betrokken gemeenteraden geen draagvlak 
bestaat voor het plan windmolens in de Bijvanck? Zo niet, wat zijn Uw argumenten? 

Antwoord: 
Ja, het is ons bekend dat er geen draagvlak is voor het windpark Bijvanck bij de gemeenteraden 
van Zevenaar en Montferland. 

Inlichtingen bij mw. H. Fris-de Groot, telefoonnummer (026) 359 98 11 
e-mailadres: post@gelderland.nl 
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Vraag 2: 
Bent U het eens met de conclusie dat deze situatie strijdig is met het amendement A29/2012? 
Zo niet, wat zijn Uw argumenten? 

Antwoord: 
Alvorens te concluderen of er sprake is van strijdigheid is enige toelichting noodzakelijk. 
Het amendement is gerelateerd aan het reserveren van gronden in het kader van de 
Omgevingsvisie. Uitgangspunt voor het opstellen van de windvisie is draagvlak. 
Het verzoek van Raedthuys B.V. moet worden afgehandeld conform de bepalingen in de 
Elektriciteitswet. Draagvlak is hierbij geen criterium. 

Van belang is om te onderkennen dat er sprake is van beleidsontwikkeling én het in behandeling 
nemen van een concreet initiatief op basis van de Elektriciteitswet. . 
Amendement A29/2012 heeft betrekking op het door de Staten op 26 september 2012 genomen 
besluit tot het verhogen van de doelstelling wind op land naar 210 MW in 2020. Daarbij is 
eveneens besloten om in de Omgevingsvisie gronden te reserveren waar windenergie kan 
worden gerealiseerd. Aan deze laatste voorwaarde is de randvoorwaarde verbonden dat 
"gronden worden aangewezen waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken Gelderse 
gemeenteraden". Op dit moment is de Omgevingsvisie in voorbereiding (behandeling PS 
gepland in juli 2014). Daarnaast is een thematische structuurvisie Windenergie in voorbereiding. 
Deze zogenaamde Windvisie Gelderland is een uitwerking van de Omgevingsvisie. In de 
windvisie worden locaties vastgelegd voor 230,5 MW, conform de verhoogde doelstelling in 
afspraken tussen IPO en Rijk en geaccordeerd door PS op 26 juni 2013. Locaties die worden 
opgenomen in deze Windvisie Gelderland zijn in samenspraak met de gemeenten tot stand 
gekomen. Bij het ontwikkelen van dit beleid wordt nadrukkelijk ingezet op draagvlak. De 
gemeenteraad van Zevenaar heeft aangegeven niet in te stemmen met de locatie Bijvanck. In 
die zin is er sprake van strijdigheid met het Amendement A29/2012. 

Op 23 januari 2013 is in de Staten gesproken over het concrete verzoek van Raedthuys 
Windenergie B.V. om een inpassingsplan op te stellen voor een windpark in de gemeente 
Zevenaar. Daarbij is een beroep gedaan op artikel 9e, tweede lid, van de Elektriciteitswet. Een 
verzoek op basis van dit artikel kan alleen worden gedaan op het moment dat de betrokken 
gemeenteraad te kennen heeft gegeven geen planologische medewerking te willen verlenen aan 
het realiseren van een windpark. Op het moment dat er beroep wordt gedaan op artikel 9e van 
de Elektriciteitswet, is er per definitie sprake van een situatie waarbij draagvlak bij de betrokken 
gemeente ontbreekt. 

Dit concrete verzoek op artikel 9e, tweede lid van de Elektriciteitswet, is door ons college 
beoordeeld. Wij hebben aangegeven dat uit het samenstel van de Elektriciteitswet en de Wet 
ruimtelijke ordening volgt dat de Staten de verplichting hebben om gebruik te maken van de 
bevoegdheid om een inpassingsplan vast te stellen. Reden hiervoor is dat de betreffende 
gemeenteraad het verzoek heeft afgewezen, er vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening geen 
belemmeringen zijn voor het initiatief én nog niet voldaan is aan de minimum-realisatienorm 
zoals deze met het Rijk is afgesproken. 
Deze wettelijke kaders hebben ons destijds tot het besluit gebracht dat wij in deze concrete 
situatie geen invulling kunnen geven aan of rekening houden met de door de Staten geuite wens 
van draagvlak. Dit wil echter niet zeggen dat ons college niet naar draagvlak streeft. In de 
beantwoording van vraag 5, is vermeld op welke wijze wij de gemeenten betrekken in het 
proces. 
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Wilt U een gespecificeerde lijst verstrekken van alle acties/m9-atregelen/voorstellen e.d. die U 
aan beide gemeentes heeft gedaan om dit genoemde draagvlak alsnog te verwerven? 

Antwoord: 
De betrokken wethouders van de gemeenten Zevenaar en Montferland zijn op 20 februari 2013 
en 13 januari 2014 op bestuurlijk niveau bijgepraat door gedeputeerde Traag. Voor komende 
acties verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 5. 

Vraag 4: 
Wat is uw inschatting van de huidige situatie? 

Antwoord: 
Wij vatten uw vraag op als een vraag naar draagvlak. Indien u dit bedoelt, verwijzen wij u naar 
beantwoording van vraag 1 , 3 en 5. 

Vraag 5: 
Welke maatregelen bent U van zins om dit dra!3-gvlak alsnog te verwerven? 

Antwoord: 
De gemeenten worden zorgvuldig geïnformeerd via een open en transparant proces. 
Op dit moment worden de voorbereidende werkzaamheden verricht om te komen tot een 
voorontwerp-inpassingsplan. Op basis van de huidige planning neemt ons college hierover begin 
juni van dit jaar een besluit. De betrokken gemeenten worden vervolgens in de gelegenheid 
gesteld om inhoudelijk te reageren op het voorontwerp (het zogenaamde artikel 3.1.1. Bro 
overleg). Deze periode biedt ook een goede gelegenheid om, indien daaraan behoefte bestaat, 
de betrokken gemeenteraden (Zevenaar, Mantterland en Doetinchem) te informeren. Het 
bepalen van een geschikt moment hiervoor gebeurt uiteraard in overleg met de gemeenten. Dit 
is dan ook onderwerp van gesprek tijdens het komende bestuurlijk overleg. Dit overleg vindt 
plaats voordat het voorontwerp in juni van dit jaar ter advisering naar de gemeenten wordt 
v~rstuurd. 
De gemeenteraad van de gemeente Zevenaar zal in ieder geval gehoord worden te.r voldoening 
aan het bepaalde in artikel 3.26 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. 

In samenspraak met de initiatiefnemer worden verschillende communicatiemomenten 
georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Ook hiervoor geldt dat wij zorgvuldig 
communiceren naar omwonenden. 

In juni van dit jaar organiseert ons college een inloopavond voor belangstellenden. Raadsleden 
en bestuurders zijn uiteraard van harte welkom. Tijdens de te houden informatie-avond over het 
voorontwerp-inpassingsplan zal gelegenheid worden gegeven aan burgers om mee te denken 
over de invulling van burgerparticipatie. Gezocht zal worden naar een invulling die enerzijds 
aansluit bij de lokale wensen en die anderzijds voor initiatiefnemer haalbaar is. Dit kan bijdragen 
aan het vergroten van het draagvlak van het project bij de lokale gemeenschap. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
drs. P.P.L. van Kalmthout- secretaris 
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Provinciale Staten 

Vergadering d.d. 12 november 2014 
Besluit nr. PS2014-678 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, PS2014-678 inzake de Windvisie Gelderland; 

Gelet op artikel 2.2 Wet ruimtelijke ordening, 4.0 tot en met 4.12 Wet milieubeheer; 

BESLUITEN 

1. De thematische structuurvisie Windenergie Gelderland (NL.IMR0.9925.SVOVh1 Wind-vst1 , 
kortweg Windvisie), de eerste actualisatie van de Omgevingsvisie Gelderland, vast te 
stellen; 

1 a Dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie, daarbij geldt dat alleen provinciale 
inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de 
betrokken gemeenteraden; 

2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te verlenen om kennelijke onjuistheden te corri
geren of wijzigingen van geringe aard aan te brengen in de tekst en de kaarten die bij de 
Windvisie horen en de digitale verbeelding daarvan. 

Arnhem, 12 november 2014- zaaknr. 2014-004149 

Provinciale Staten van Gelderland 

__ ., 
voorzitter 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Provincie Gelderland 
T.a.v. het college van Gedeputeerde Staten 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

Datum 
Betreft 

1 2 1.6N. 2015 
Uitleg amendement en motie Windvisie 

Geachte heer Cornielje, 

In uw brief van 17 december 2014 vraagt u namens het college van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland naar mijn reactie op een amendement en 
een motie van Provinciale Staten van Gelderland op de provinciale Windvisie. 
Hierbij geef ik u mijn reactie. 

Het amendement luidt: "dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie, 
daarbij geldt dat alleen provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als 
er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden". 

U geeft aan dat uw college van oordeel is dat de provincie op grond van artikel 9e, 
tweede lid, van de Elektriciteitswet, het vaststellen van een provinciaal 
inpassingsplan niet mag weigeren enkel op de grond dat draagvlak ontbreekt bij 
de betrokken gemeenteraden. Deze uitleg van de Elektriciteitswet betekent dat 
het amendement niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met artikel 9e van de 
Elektriciteitswet. 
Deze interpretatie is juist. Indien de provincie op grond van artikel 9e van de 
Elektriciteitswet bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing van een 
windmolenpark, is de enige grond waarop de provincie de vaststelling van een 
inpassingsplan mag weigeren, strijd met een goede ruimtelijke ordening. Bij een 
locatie die vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is en die is opgenomen in een 
provinciale structuurvisie, .is het zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken van 
draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan leiden tot de conclusie dat 
vaststelling van een inpassingplan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke 
ordening. 

Ook uw uitleg van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is juist. Dit 
artikel bevat een plicht voor het bevoegd gezag om te overleggen met onder 
andere de besturen van betrokken gemeenten en de provincie. Van een plicht om 
instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is 
geen sprake. Ook kan de provincie de vaststelling van een bestemmingsplan niet 
tegenhouden, indien hij wordt geraadpleegd in het kader van deze overlegplicht. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom ll 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheld 

Bezoekadres 
Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Oen Haag 

Overheidsidentific:atlenr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheld.nl/ez 

Behandeld door 
A.S. Rietveld 

T 070 378 5364 
a.s.rietveld@mlnez.nl 

Ons kenmerk 
DGETM·ED /15"001341 

Uw kenmerk 
2014·016723 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheld 

Ons kenmerk 
In de motie verzoekt Provinciale Staten u er bij de regering op aan te dringen de DGETM-eo /15001341 

afgedwongen medewerking voor windturbines en -parken in het kader van de 
Elektriciteitswet te schrappen en de regering ervan te overtulgen dat initiatieven 
van onderaf betere kansen bieden op een succesvolle energietransitie dan een 
afgedwongen top-down aanpak. 
Allereerst vind ik het geen goed idee om de wet in deze zin aan te passen. Ik ben 
dit niet van plan. De provincies hebben met het Rijk een doelstelling afgesproken 
voor wind op land. De provincies hebben instrumenten nodig om deze afspraak na 
te komen. De bevoegdheid uit artikel 9e van de Elektriciteitswet is hiervan één 
van de belangrijkste. Daarbij geloof ik niet dat de verplichting uit artikel 9e van de 
Elektriciteitswet en initiatieven van onderaf elkaar uitsluiten, zoals deze motie 
suggereert. Ook voor initiatieven van onderaf kan de medewerking door de 
gemeente worden geweigerd, zodat het initiatief voor realisatie afhankelijk is van 
de provincie. Hierbij geldt bovendien dat draagvlak niet afhankelijk is van wie het 
bevoegd gezag is. Veel bepalender is wat de initiatiefnemer en het bevoegd gezag 
doen o -tJraagvlak te verwerven. 
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Antwoord op Statenvragen PS2015-1 08 

Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid J. Uenk 
(Geamendeerde Windvisie Gelderland) 

Arnhem, 10 februari 2015 
zaaknr. 2015-001975 

De leden van 
Provinciale Staten 

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen 
wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid J. Uenk toekomen. 

Inleiding van de vragensteller 
De reacties (minister Kamp, huisadvocaat en Staten brief) op besluit 1 a van de Windvisie • 
Gelderland lijken inhoudelijk eensgezind. De CDA-fractie heeft echter behoefte aan een 
verduidelijking van de rol van Provinciale Staten bij inpassingsplannen voor windparken, mede 
gelet op de bepalingen uit de Elektriciteitswet. 
In de Statenbrief ( zaaknummer 2014-004149) stelt GS dat op grond van artikel 9e, tweede lid 
van de Elektriciteitswet 1998 uw Staten de verplichting hebben om een inpassingsplan vast te 
stellen als een gemeenteraad geen planologische medewerking wil verlenen en er sprake is van 
eE:m uit ruimtelijk oogpunt geschikte locatie en zolang nog niet aan de minimumrealisatienorm is 
voldaan. 
In de Aanvullende Statennotitie (PS2012-959) over het principeverzoek voor een inpassingsplan 
voor windpark Bijvanck schrijft GS op blz. 3: "Ook bij de vaststelling van het inpassingsplan 
zullen ruimtelijke afwegingen het toetsingskader vormen". In dezelfde notitie schrijft GS over het 
draagvlakcriterium "Dit is een beleidsmatige vraag en hierbij hebben uw Staten de belaidsvrijheid 
om andere criteria dan ruimtelijke relevante overwegingen zoals draagvlak te betrekken bij uw 
besluitvorming." In de recente Statenbrief staat bij Risico's (blz. 3): " .... een afwijzend besluit van 
uw Staten over een inpassingsplan zal de rechtelijke toets niet doorstaan". 
Enerzijds biedt GS in de Statenbrief aan PS beleidsruimte bij het vaststellen van het 
inpassingsplan; anderzijds waarschuwt ze PS voor de gevolgen wanneer PS weigert het 
inpassingsplan vast te stellen. . 
De Statenfractie wenst graag op korte termijn - gelet op de behandeling in de Commissie MIE 
deze maand- antwoord op de volgende vragen: 

Vraag 1: 
Is het juist dat bij de start of voorafgaand aan de procedure van een inpassingsplan er al 
zekerheid moet zijn dat uit ruimtelijke overwegingen de locatie geschikt is voor een windpark? 
Als dit het geval is en ook de "realisatienorm" voor Gelderland nog niet is bereikt, welke 
beleidsruimte heeft PS dan nog om bij het vaststellen het inpassingsplan af te wijzen? 

Antwoord: 
Zekerheid over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een locatie bij de start van een procedure is 
niet noodzakelijk. Sterker nog, meestal kan deze zekerheid ook niet op voorhand worden 
gegeven. Van belang is wel om een goede inschatting te maken van de haalbaarheid van het 
initiatief vanuit ruimtelijk oogpunt. Dit gebeurt in de regel op basis van een zogenaamd 
principeverzoek. Met de informatie uit het principeverzoek kan in ieder geval worden getoetst of 
het initiatief passend is in het provinciale ruimtelijke beleid. 

Inlichtingen bij mw. B.M.R.D. Menting, telefoonnummer (026) 359 91 86 
a-mailadres: post@gelderland.nf 
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Ten behoeve van de Windvisie is voor alle locaties een Planmergemaakt om de ruimtelijke 
haalbaarheid van de locaties, gezien de milieueffecten van windparken, globaal in beeld te 
brengen. De Planmer maakt onderdeel uit van de Windvisie en is te vinden via de volgende 
link.http://www.gelderland.ni/4/Milieu-en-water-Energietransitie/Projecten-energietransitie
uitgelicht!Windvisie-voor-Gelderland.html?highlight=windvisie. 

Indien uit de beoordeling van een principeverzoek blijkt dat een initiatief (op het eerste gezicht) 
past binnen het provinciaal ruimtelijk beleid, kan de procedure voor een inpassingsplan worden 
gestart. Om daadwerkelijk tot een inpassingsplan te komen, moet er echter nader en meer 
gedetailleerd onderzoek worden uitgevoerd op het gebied van veiligheid, geluid, bodem, 
slagschaduw, radarverstoring, archeologie en landschappelijke inpasbaarheid etc. Uit deze 
onderzoeken kan bijvoorbeeld blijken dat het initiatief niet aan de veiligheids- of geluidsnormen 
kan voldoen. Dit zijn ruimtelijke argumenten die voor PS reden kunnen zijn om niet tot 
vaststelling van een inpassingsplan over te gaan. De beleidsruimte is dan ook beperkt tot 
ruimtelijke overwegingen; dit is uitgebreid beschreven in de aanvullende Statennotitie over 
Windpark Bijvanck, te vinden onder PS-nummer 2012-959. 

Teraanvulling 
In de inleiding verwijst Statenlid Uenk naar de aanvullende Statennotitie (PS2012-959) over 
Windpark Bijvanck. Naar aanleiding hiervan het volgende. De tekst over draagvlak waar naar 
wordt verwezen heeft betrekking op de totstandkoming van de Omgevingsvisie. In dit 
beleidsmatige proces hebben Provinciale Staten de belaidsvrijheid om andere criteria dan 
ruimtelijke overwegingen te betrekken bij de besluitvorming. In de aanvullende Statennotitie 
wordt uiteengezet, dat wanneer een initiatiefnemer een beroep doet op artikel 9e, tweede lid, 
Ew, het vaststellen van een inpassingsplan slechts kan worden geweigerd op basis van 
ruimtelijke overwegingen, zolang nog niet aan de minimumrealisatienorm is voldaan. Het is van 
belang om dit onderscheid in het oog te houden. 

Vraag 2: 
In de Statenbrief (blz. 2) staat: "De provincies en het Rijk hebben met elkaar een doelstelling 
afgesproken voor wind op land". Een afspraak over een doelstelling is volgens de fractie niet 
hetzelfde als een wettelijk vastgelegde realisatienorm. Is de minimumrealisatienorm (230,5 MW) 
vastgelegd in rijkswet- of regelgeving en zo ja, waar staat dit? Hoe houdbaar is dit 
criterium bij toetsing door de rechtbank en/of de Raad van State in beroepsprocedures als het 
niet in Rijkswet- of regelgeving is vastgelegd? De provincie heeft dit vastgelegd in de 
Windvisie, maar is alleen dit voldoende juridische basis? 

Antwoord: 
In artikel 9e, zesde lid van de Elektriciteitswet 1998 (Ew) is beschreven dat bij algemene 
maatregel van bestuur (AMvB) per provincie een minimumrealisatienorm wordt vastgelegd. Op 
grond van artikel 9e, vijfde lid, hoeven Provinciale Staten geen inpassingsplan vast te stellen op 
het moment dat de provincie invulling heeft gegeven aan de minimumrealisatienorm. 
In het energieakkoord is per provincie een doelstelling voor wind op land vastgelegd. Deze 
doelstelling is nog niet vastgelegd in een AMvB. Uit contacten met het Ministerie van 
Economische Zaken blijkt dat het ministerie vooralsnog niet voornemens is om een dergelijke 
AMvB in procedure te brengen. De afspraak in het energieakkoord wordt gezien als invulling van 
de minimumrealisatienorm beschreven in artikel 9e, zesde lid, Ew. 

2 
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Zolang de minimumrealisatienorm formeel nog niet is verankerd in een AMvB kan de provincie 
juridisch gezien formeel niet aan de minimumrealisatienorm voldoen. Dit betekent dat 
initiatiefnemers een beroep kunnen blijven doen op artikel 9e, tweede lid van de Ew. Dit risico is 
in I PO-verband al meerdere malen onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van EZ. Dit 
heeft tot nu toe niet geleid tot het in procedure brengen van een AMvB. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris 
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STATENBRIEF 

Onderwerp: Herziening besluitvorming Windvisie Gelderland 

Doel van deze brief: 

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: 

IZI Te besluiten conform het ontwerpbesluit 

D Over de inhoud van deze brief te overleggen 

D De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 

Op 12 november 2014 hebben Uw Staten de Windvisie Gelderland (verder: Windvisie) 
geamendeerd vastgesteld en onderdeel 1 a toegevoegd aan het besluit over de Windvisie. Uit 
een brief van de minister van Economische Zaken en juridisch advies van de huisadvocaat blijkt 
dat uitvoering geven aan onderdeel 1 a van het besluit over de Windvisie strijdig is met artikel 9e 
van de Elektriciteitswet 1998. Uw Staten wordt voorgesteld om onderdeel 1 a van het besluit over 
de Windvisie (PS 2014-678) te laten vervallen. 

2 Aanleiding 

Naar aanleiding van amendement A32 en ter uitvoering van motie M32 heeft ons college op 
16 december 2014 een brief gezonden aan de ministers van Economische Zaken en 
Infrastructuur & Milieu. Op 12 januari 2015 hebben wij antwoord ontvangen van de minister van 
Economische Zaken. Tevens hebben wij juridisch advies ingewonnen bij de huisadvocaat 
PelsRijcken. Over deze correspondentie en de conclusies die wij hier uit trekken hebben wij u op 
27 januari 2015 reeds uitvoerig geïnformeerd via een Statenbrief (PS 2014-678). In deze brief 
geven wij u in overweging om onderdeel 1 a van het besluit over de Windvisie te schrappen dan 
wel zodanig te wijzigen dat er geen sprake meer is van strijd met artikel 9e van de 
Elektriciteitswet 1998. 

Op 18 februari 2015 is in de Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie bovengenoemde 
Statenbrief besproken. Naar aanleiding van de bespreking heeft de Commissie in meerderheid 
ons college verzocht om een voorstel tot het vervallen van onderdeel 1 a van het besluit over de 
Windvisie voor te bereiden, ten behoeve van de vergadering van uw Staten van 24 en 25 
februari 2015. 

3 Bestaand beleid c.q. kader 

Het laten vervallen van onderdeel 1 a van het besluit over de Windvisie, wil niet zeggen dat ons 
college draagvlak niet van groot belang vindt. Draagvlak is en blijft één van de belangrijkste 
aandachtspunten bij het zoeken naar geschikte locaties voor windenergie. 
In de Windvisie is uitvoerig beschreven hoe wij als college lokale initiatiefnemers en gemeenten 
actief ondersteunen bij het creëren van draagvlak. Dit doen wij door het ondersteunen van 

Inlichtingen bij: mw. B.M.R.D. Menting, telefoonnummer (026) 359 91 86 
e-mailadres: post@gelderland.nl 
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energiecoöperaties en burgerinitiatieven, leveren van kennis en informatie en ondersteuning bij 
de totstandkoming van participatieplannen, ruimtelijk ontwerp en 30 visualisaties. 
Wij ondersteunen de gemeenten bij het proces om deze planvorming samen met omwonenden 
(ook uit buurgemeenten) en andere betrokkenen vorm te geven. 

4 Argumenten/afwegingen/risico's 

Handhaven van onderdeel 1 a van het besluit over de Windvisie levert een conflict op met de 
Elektriciteitswet 1998 en in het bijzonder artikel9e van deze wet. Uitvoering van het 
amendement zal als gevolg hebben dat een afwijzend besluit van uw Staten over het niet willen 
meewerken aan een inpassingsplan de rechterlijke toets niet zal doorstaan. Tevens bestaat het 
risico dat de provinciale winddoelstelling niet wordt behaald. 

5 Financiële consequenties 

Geen. 

6 Proces en evaluatie 

Na de besluitvorming in uw Staten, zullen wij de wijze waarop wij uitvoering geven aan de 
Windvisie kenbaar maken aan gemeenten en andere partners. 

Arnhem, 24 februari 2015- zaaknummer 2014-004149 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
drs. P.P.L. van Kalmthout -secretaris 

Bijlagen: 

~ Ontwerpbesluit 

D Begratingswijziging 
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D Notitie Naam notitie 

D Tekst 
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Provincie 
trekt fout 
besluit in 
ARNHEM - Bij de plaatsing van wind
molens blijft draagvlak in gemeen
ten van belang voor de provincie 
Gelderland. Maar dat draagvlak is 
niet langer een voorwaarde om 
mee te werken aan de komst van 
windmolens. 

Met die oplossing besloten Provin
ciale Staten gisteren een lang sle
pende discussie over de 'Windvi
sie'. 
Daarin staat op welke plekken tot 
2020 windmolens moeten verrij
zen. Eind vorig jaar was op initia
tief van de VVD in die visie de be
paling opgenomen dat zonder 
draagvlak in gemeenten de mo
lens er niet mochten komen. · 
Gisteren werd dat besluit terugge
draaid, omdat het volgens de 
landsadvocaat en minister Kamp 
in strijd met de wet was. Boven- : 
dien was met dat besluit de kans 
groot dat Gelderland zijn doel 
(tachtig tot honderd molens) niet 
zou halen . 

. VVD' er Chris van den Bos, die fel· 
voor draagvlak strijdt, legde zich 
gisteren na enkele schorsingen bij 
het terugdraaien van het besluit 
neer. 
De PW vond de koerswijziging 
onzin. Volgens Eric V enema is mi
nister Kamp partijdig, omdat hij 
de taak heeft windenergie te rege
len. 
"Ik wil niet dat de minister ons 
veitelt dat ons amendement niet 
klopt, ik wil dat de rechter ons 
dat vertelt." 





Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 33-76. e 2015-1-7 concept veslag bestuurlijk overleg 
biijlage_ Geredigeerd.pdf 





Datum 

Betreft 

Aanwezig 

Afwezig 

Afspraken 

Windpark Bijvanck 

Verslag 

7 januari 2015 

Bestuurlijk overleg Zevenaar en Mantterland over windpark Bijvanck van 
11 december 2014 

der Werf, 

(gemeente Zevenaar), 
Mo!ltferland) 

-Mevrouw Traag houdt de deelnemers op de hoogte van de stand van zaken over de motie en 
het amendement. 

-De het maken van een afspraak 

1. Opening 
Mevrouw Traag heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

langere tijd afwezig in verband met ziekte. Zij wordt tijdelijk vervangen 
Zij is planologe en wordt momenteel ingewerkt. Dit is de reden dat 

geschoven is voor dit overleg. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Verslag bestuurlijk overleg 13 oktober 2014 (bijgevoegd) 
Verslag is inhoudelijk en tekstueel zonder opmerkingen vastgesteld. 

3. Terugblik vaststelling Windvisie in Provinciale Staten 
De Windvisie is vastgesteld. Hierbij is een amendement (alleen windparken met draagvlak bij 
de betrokken gemeenteraden) en een motie (verzoek regering verwijderen artikel 9e, tweede 
lid Elektriciteitswet 1998) aangenomen. Er wordt een Statenbrief voorbereid waarin 
Gedeputeerde Staten (GS) aangeeft op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het 
amendement. Dit zal worden besproken in de commissie MIE. Ter uitvoering van de motie, 
zendt GS een brief aan het Rijk. Mevrouw Traag hoopt op korte termijn antwoord te krijgen 
van het Rijk. Mevrouw Traag houdt de deelnemers op de hoogte van de stand van zaken 
over de motie en het amendement. 

Mevrouw Van der Werf meldt dat er geen dra~gvlak is voor de windlocatie Bijvanck en 
vraagt of het mogelijk is dat Raedthuys en de provincie Gelderland naar een ander gebied 
kijken. Mevrouw Traag informeert de aanwezigen dat de gemeente Zevenaar in dat geval 
een andere locatie zal moeten aandragen. Mevrouw Van der Werf wil weten of Raedthuys 
bereid is om naar een andere locatie te kijken. De heer Vermeulen vertelt dat Bijvanck 
destijds op basis van het streekplan is uitgèzocht en nog steeds een geschikte locatie is. In 
theorie kan er naar een locatie worden uitgeweken. Mocht er een andere geschikte locatie 
zijn, dan is Raedthuys bereid daar serieus naar te kijken. 
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3. Terugblik vaststelling Windvisie in PS (vervolg) 
Men moet echter beseffen dat er al veel geïnvesteerd is in de Bijvanck. Deze investering is 
gebaseerd op het vertrouwen dat de overheid een constant beleid voert. De Bijvanck is tot 
op heden de beste locatie in Zevenaar. De heer Vermeulen deelt mee dat het niet alleen om 
Raedthuys gaat, maar er ook afspraken zijn gemaakt met de grondeigenaren van de 
Bijvanck~ 

Mevrouw Van der Werf verwoordt de zorgen van de omwonenden. Er is veel weerstand, 
omdat het waardevol open gebied is en er niet vooraf is overlegd met de gemeente 
Zevenaar. Zij begrijpt dat dit niet gebeurd is, omdat gemeente Zevenaar geen voorstander is 
van grootschalige windenergie. Mevrouw Traag benoemt dat draagvlak voor de provincie 
Gelderland belangrijk is, maar de provincie ook een taakstelling heeft. 

Mevrouw van Norel informeert de aanwezigen dat de gemeenteraad van Zevenaar geen 
voorstander is van grootschalige windenergie is. Mevrouw van der Werf overweegt om in 
gesprek te gaan met de gemeenteraad om te peilen of zij openstaat voor een andere locatie 
in Zevenaar. 

4; Communicatie 
Informatieavond 18 november j/. 
De heer Vermeulen heeft gemengde gevoelens over de informatieavond. De actiegroep 
Hoordewindwaait voerde actie voor de deur en wilde niet binnenkomen. Hij vindt dat de 
grenzen van goed fatsoen werden overschreden door de actiegroep (gebruik van gastoeters, 
fotograferen bezoekers, stickers plakken op kleding bezoekers). Er was zelfs sprake van 
bedreiging van één van de medewerkers van Raedthuys. 
De actiegroep heeft omwonenden opgeroepen om niet naar de informatieavond te gaan en 
niet in gesprek te gaan met Raedthuys en hierbij onjuiste informatie verstrekt. De heer 
Vermeulen vindt het erg vervelend dat het niet lukt om met de omwonenden in gesprek te 
komen. 

Bij de informatieavond waren de wethouders Van Norel, Van der Werf en Gerritsen 
aanwezig. De informatieavond is door de aanwezigen positief ervaren. Mevrouw Van der 
Werf vertelt dat de actiegroep het café naast de zaal waar de informatieavond werd 
gehouden, had afgehuurd. Zij werd in het café aangesproken met de vraag of er geen 
alternatieve locatie is. 

Mevrouw Van Norel is vooraf benaderd door de actiegroep met het verzoek naar het café te 
komen. Zij heeft aangeven dat ze het jammer vindt dat de actiegroep de informatieavond niet 
heeft bezocht. Mevrouw Van Norel vraagt nogmaals extra aandacht voor de gemeenschap. 

Presentatie raadscommissie Mantterland 2 december jl. 
De heer Gerritsen vond het een goede presentatie en uitleg. De presentatie heeft er niet 
voor gezorgd dat de mening van de gemeenteraad van Mantterland is veranderd. Het 
aanbod om een vergelijkbare presentatie te houden voor de gemeenteraad van Zevenaar 
blijft staan. 

Communicatie omgevinglomwonenden 
De heer Vermeulen h. eeft nog geen co-tact kunnen krï en met de eigenaresse van landhuis 
Bingerden. Hij neemt contact op met als het niet lukt om een afspraak te 
maken. Mogelijk kan de provincie Gelderland hier nog iets in betekenen. 

Afgesproken wordt om actief te communiceren over de resultaten van het debat in de 
commissie/Provinciale Staten over de geamendeerde Windvisie. 

Op de informatieavond waren er inwoners uit Doetinchem die vertelden geen informatie 
ontvangen hadden. De heer Vermeulen gaat dit nog even na. 
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5. Voorontwerp-inpasslngsplan 3.1.1 . Bro-overleg 
Het voorontwerp is op 12 november 2014 via de mail verstuurd naar de gemeenten. De 
gemeente Doetinchem en de Gasunie hebben geen opmerkingen op het plan. De gemeente 
Doesburg is van plan om te reageren. 

Mevrouw Van Norel deelt mee dat de gemeente Zevenaar ook zal reageren, echter niet 
inhoudelijk. Mocht toch een inhoudelijke reactie vol~raag zijn of het 
plangebied n.iet in 'stukjes' kan in pla~ts van een strook.---vraag of er vanuit 
Zevenaar nog behoefte is aan eg Volgens mevrouw Van Norel niet, maar 
ze geeft het verzoek door aan de de betrokken ambtenaar. 

De heer Gerr op of er een reactie wordt gegeven vanuit 
Montferland. inventariseert begin januari de binnengekomen reacties. 
Mocht het iets later worden, dan kan de reactie alsnog meegenomen worden. 

6. Planning/vervolg 
Raedthuys is bezig met het voorbereiden van de aanvraag omgevingsvergunning. De ODRA 
schrijft de vergunning. GS is bevoegd gezag op grond van de Elektriciteitswet. 
In februari 2015 is er naar verwachting een vervolggesprek over de vergunningaanvraag met 
de ODRA, provincie Gelderland en Raedthuys. Het ontwerp-inpassingsplan wordt afhankelijk 
van de voortgang, voor de zomer ter inzage gelegd. 

7.~afspraken 
____..gaat een nieuw bestuurlijk overleg inplannen in februari 2015. 
UPDATE: het volgende bestuurlijk overleg js op donderdag 26 februari 2015 van 13.00 -
14.00 uur in Huis der Provincie, sectiekamer 2. 

8. Sluiting 
Mevrouw Traag sluit de vergadering . 
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AANTEKENEN -6 MEf 2014 
College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Provincie Geidenana 
Markt 11 
6811 CG ARNHEM 

4 mei 2014 
Betreft: Dringend verzoek tot aanpassen provinciale website 

aangaande windmolenpark Bijvanck/Raedthuys/Angerlo 

Edelachtbaar College, 

Uw website www.gelderland.nl is een informatiebron van en voor ons allemaal. Het is dus 
zaak dat u daar informatie verschaft die correct en objectief is. Dit is volgens ons 
aantoonbaar niet het geval voor een aantal vermeldingen rond het "Windpark Bijvanck". 

Vanuit de tekstkeuzen van uw Collegeen/of uw ambtenaren komt een fundamentalistische 
opstelling naar voren, van een vooringenomen gelijk (wij van WC-eend kiezen voor WC
eend). Herhaaldelijk is sprake van overduidelijk suggestief bedoelde vermeldingen. Het 
aantal versprekingen en onvolledigheden op uw website is dermate groot, dat wij deze wel 
moesten trachten op te lijsten zoals bijgaand. 

U bent gewoon te blij dat er tenminste ergens een investerende initiatiefnemer voor 
windmolens is, want wat heeft de provincie aan ruimtelijke plannen en kaartjes, als op veel 
van die locaties er toch niet wordt ge'lnvesteerd in windmolens. U faciliteert daardoor 
blijkens die suggesties de initiatiefnemer van het "Windpark Bijvanck" te zeer ten koste van 
andere belangen. U vertoont daarmee minachting voor een goede ruimtelijke ordening, de 
Provinciale Staten en meer in het bijzonder minachting voor de belangen van ons als burgers 
en omwonenden van uw als schaamlap of strohalm geboren locatie in "waardevol open 
gebied" bij Angerlo. U dient niet alleen onafhankelijke informatie te verschaffen, deze moet 
correct zijn en bovendien niet uitsluitend eenzijdig belichten. Het vertrouwen in de Overheid 
is in het geding. Evenals mogelijk uw beoordelingsvermogen van onderzoeken, onder
Obouwingen en beeldmontages e.d. die de fa. Raedthuys momenteel betaalt en aanlevert in 
uw komende lnpassingsplan. 

Wij eisen dan ook dat u de informatie zoals in bijlage aangeduid rectificeert, aanvult of 
wijzigt, opdat een ieder zelf een onafhankelijke opinie kan maken omtrent uw beleids
uitvoering. Als termijn om de informatie aan te passen zien wij 7 dagen als voldoende maar 
maximaal gezien de lopende proceÇures. Bij gebreke daarvan zullen wij andere wegen 
moeten zoeken. l / ..: 
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1. "Zonnepanelen op vrije velden zijn namelijk enorm kostbaar, vooral omdat de grond niet 
meer voor andere doeleinden zoals landbouw kan worden gebruikt. " 

Voor de 4 windmolens van de locatie Bijvanck wordt jaarlijks € 180.000,= besteed aan 
precario aan grondeigenaren. Dit is gekapitaliseerd tegen 4% een huidig bedrag van € 
2.5 mln. Bij huidige landbouwwaarde van € 5,= per m2 kan daarmee SOha grond 
gekocht worden, of bijv. 30 ha bij aankoop tegen meer dan landbouwwaarde. Dat is 
het dubbele oppervlak van wat voor energetische vervanging van wind door PV nodig 
is, zie punt 3. 

2. "een windturbine van 2,3 MW levert bij een gemiddelde windsnelheid van 6,0 [m/s] 6,50 
GWh/jaar" 

Dit zou uitgaan van 2830 vollasturen per jaar. Dit is incorrect, in de Achterhoek wordt 
slechts 1750 vollasturen per jaar behaald, zodat slechts 4,0 GWh/jaar wordt 
geproduceerd (67%). 

3. "Voor een vergelijkbare energieopbrengst met PV panelen zijn ongeveer 34.000 panelen 
van 230 Wp nodig. Dat komt neer op zo'n 55.000 m2 aan zonnepanelen." 

Met 950 vollasturen per jaar voor zonnepanelen zijn voor 4,0 GWh slecht 19.000 
panelen nodig (56%), te plaatsen op 3ha. Voor vervanging van het 12 MW 
windmolenpark Bijvanck, waarin Sha wieken aan 4 megapalen worden gehangen, is 
met 765 vollasturen per jaar plat voor geplaatste PV slechts 16ha Zonneweide PV 
nodig. 

"Deze kostprijs is hoger dan de circa 6 eurocent die elektriciteit op de 'vrije markt' 
opbrengt." 

Dit is incorrect, de dagprijs APX schommelt vandaag tussen 3 en 5 cent per kWh. 
Vermeldt behoort te worden dat deze vergoeding wettelijk is afgedwongen zonder 
verrekeningsmogelijkheid voor elektriciteitsproducenten van hun stand-by capaciteit 
in (gas)centrales. Dit zou de vrije marktvergoeding doen dalen naar tussen 1 en 2 cent 
per wind-kWh. 

5. "De overheid, of wij samen als belastingbetalers, betaalt dus bij de huidige 
elektriciteitsprijs pergeproduceerde kWh windstroom ongeveer 3,6 eurocent subsidie" 

Wind produceert dus 6 cent per kWh te duur, dat is voor een gemiddeld huishouden € 
210,= per jaar. Voor het 12 MW windmolenpark Bijvanck is dit € 240.000,= subsidie 
per jaar, die bijna geheel aan de huur van boerengrond wordt besteed. Windenergie is 
niet 'schoon'. 

6. "Maar voor fossiele energie wordt jaarlijks€ 5,8 miljard subsidie uitgegeven." 
Deze opmerking is zeer onjuist. In hoofdzaak wordt bedoeld het verlagen van 
energiebelasting (Wet belastingen op milieugrondslag) voor aansluitingen van meer 
dan 10.000 kWh per jaar (3 huishoudens). Dit is een wettelijke maatregel met geheel 
andere oogmerken dan het bevorderen van fossiele energie. Ook grootverbruikers 
kunnen duurzame energie bestellen of gemengd ontvangen zonder dat daardoor het 
belastingtarief wijzigt. Andere bronnen noemen in de vermeende subsidie aan fossiele 

energie nog een kleiner gedeelte aan nationale milieuschade, gezondheidsschade 

1 http:/ /www.gelderland.ni/4/Home/Vragen-en-antwoorden-windenergie.html 
2 vragen en antwoorden windenergie.pdf 
3 K:\Programma's & Projecten\Energietransitie- 14 090 000\5. 
communicatiemiddelen\teksten\aanpassingen website\ vragen en antwoorden 
wind algemeen nieuw.docx 
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en/ of onderzoeksbijdrage C02-besparing. U kunt beter vermelden dat in het Energie
akkoord is geregeld dat leden van een coöperatie in duurzame energie 7.5 Eurocent 
per kWh korting Energiebelasting krijgen, al past dit niet bij de fa. Raedthuys. 

7. "Een windturbine kost ongeveer 1,35 miljoen per MW" 
Eerlijkheidshalve kunt u vermelden dat de SDE+de belastingbetaler bij 1750 
vollasturen € 100.000 per jaar per MW kost. Voor 15 subsidiejaren is dat € 1.5 miljoen 
perMWen is de investering meer dan terug gesubsidieerd. 

Webpagina\ doe 201404185
, pdF Veelgestelde Vragen 

8. "De exacte plek van de windturbines wordt bepaald in de omgevingsvergunning." 
De exacte locatie is niet pas in de Omgevingsvergunning van belang: juist in het 
lnpassingsplan moet deze al meegenomen worden om de inpassing te kunnen 
beoordelen. Voor het 12 MW windmolenpark Bijvanck gaat het o.m. om slechts 44m 
breedte-afstand tussen waterschapsgang en veiligheidszone aardgasleidingen. 

9. "Vanuit ruimtelijke optiek bestaat er geen bezwaar tegen deze locatie." 
Dit is nu juist wat het nog te maken lnpassingsplan beoogt onafhankelijk te 
beoordelen en Provinciale Staten nog onafhankelijk moet beoordelen. Reeds de 
Structuurvisie 2005 noemt met de bijbehorende Strategische Milieubeoordeling dat 
bij de zoekgebieden windenergie nog afweging diende plaats te vindenn ten opzichte 
van strijdige dubbel-bestemmingen zoals "waardevolle open gebieden". Op voorhand 
van kennis van op of nabij gelegen dubbelbestemmingen landschap, rust-stilte-ruimte, 
Gelderse Natuur kan deze bewering niet gestaafd worden. 

10. "De initiatiefnemer heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over het 
plaatsen van de windturbines" 

Vermeldt behoort te worden dat een dergelijke overeenstemming eenvoudig wordt 
gekocht en met iedereen is te sluiten vanwege het immense geldelijke geweld dat 
wordt toegepast. Voor hetzelfde geld is overal in Gelderland overeenstemming te 
bereiken. De opmerking suggereert nu dat de overeenstemming een hele prestatie 
zou zijn. 

11. "Er wordt naar gestreefd de locatie optimaal te benutten" 
De 4 windmolens van het 12 MW windmolenpark Bijvanck staan ongelukkigerwijze in 
lijn op de meest voorkomende wind uit het zuid-westen. De onderlinge afstand 
bedraagt 428,448 resp 475m hetgeen als onvoldoende geldt om zowel turbulenties 
als clustering van Betz-effecten te voorkomen. Vermeldenswaard is dat dit 
optimaliseren zo ver gaat dat het windpark 'slechts' 4 windmolens kan bevatten op 
een uit de "PlanMER Windvisie" bepaalde 'vrije' strook van 15 (!)tot 120m breedte en 
1445 meter lengte. Deze smalle strook is zo klein dat aan de uiteinden slechts SOm 
resteert naar percelen van derden, en ter plaatse van de windmolenpuntlocaties 
slechts 100, 44, 85 resp. 185 meter plaatsingsbreedte overblijft naar percelen van 
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derden of wettelijke belemmeringsstroken. De wieken tot som lengte zullen dan in 
diverse windrichtingen eigendommen van derden en/of veiligheidstroken raken of 
overschrijden. De locatie is dus suboptimaal ten opzichte van de vele andere, 
eventueel in de "PianMER Windvisie" geboden mogelijkheden, waar de 
initiatiefnemer (eerder) bereid is (was) om een windmolenpark van 8 windmolens te 
plaatsen. 

12. "Uiteindelijk bepaalt de aanvraag voor de omgevingsvergunning de specificaties van de 
molen, waaronder de hoogte en dergelijke." 

De exacte molenomvang is niet pas in de Omgevingsvergunning van belang: juist in 
het lnpassingsplan moet deze al meegenomen worden om de inpassing te kunnen 
beoordelen. Zo is de hoogte van belang voor de te bepalen veiligheidsafstand naar 
gasleidingen, die reeds zeer krap is vanuit een nu in de "PianMER Windvisie" 
gehanteerde normatieve windmolen. 

13. "Als er wind is, draaien de wieken van de turbines. Normaliter is dat meer dan 8000 uur 
per jaar." 

Dit is incorrect, behoudens nagenoeg vrijloop van de wieken. De in het 12 MW 
windmolenpark Bijvanck beoogde buitenlandse turbines Vestas V112-3.0MW hebben 

cut-in wind speed van 3 m/s {vanaf windkracht 3) en een cut-out wind speed van 
25 m/s, (t/m windkracht 9) zodat voor gemiddelde nabijgelegen meetstations 45 
dagen per jaar geen windenergie wordt geproduceerd, dus de wieken draaien minder 
dan 8000 uur per jaar. Vermeldenswaard is dat het turbinetype pas vanaf 10 m/s 
(windkracht 5.5) vol vermogen levert, dat is zonder aftrek van storm slechts ca. 1700 
uren per jaar. 

14. "Uit eerste globale berekeningen is gebleken dat de vier turbines circa 9.500 huishoudens 
van stroom kunnen voorzien." 

Dit is onjuist, het gemiddeld gebruik voor alle huishoudens is 3.340 kWh per jaar. In de 
werkelijkheid van de windsituatie volgens punt 2. zou het 12 MW windmolenpark 
Bijvanck slechts elektriciteit voor 6.300 huishoudens opleveren (66%). 
Vermeldenswaard is dat deze huishoudens alleen voorzien worden mits daadwerkelijk 
vraag en aanbod corresponderen, zodat er naast het 12 MW windmolenpark Bijvanck 
ook nog een 12 MW conventionele elektriciteitscentrale gereed moet staan. 

15. "Op basis van de Elektriciteitswet moet de provincie medewerking verlenen." 
Dit is een foute voostelling van zaken zoals ook gedaan aan Provinciale Staten: art ge 
Elektriciteitswet verordonneert Provinciale Staten(!) gebruik te maken van de 
bevoegdheid (niet uitsluitend positief beslissen !) a. gronden aan te wijzen (dit mag 
ook elders in de gemeente of provincie, zie Windvisie !) en b. daarvoor een 

lnpassingsplan vast te stellen. Dit is wel een vorm van medewerking verlenen, maar 
geen gesuggereerde noodzakelijke medewerking om het exacte initiatief op die exacte 
locatie mogelijk te maken . 

16. "er ruimtelijk geen bezwaar bestaat tegen de plaatsing van windmolens op de locatie 
Bijvanck. De locatie Bijvanck is opgenomen in het provinciaal ruimtelijk beleid: in het 

streekplan Gelderland 2005 en in de in voorbereiding zijnde provinciale Omgevingsvisie" 
Er bestaat een ruimtelijk bezwaar, en wel o.m. het "Waardevol open landschap" 
waarvoor een nader "Beeldkwaliteitsplan" nodig zou zijn om de mogelijkheid van 
Inpassing te onderzoeken. Er is dus sprake van slechts reeds op voorhand vermeende 
aanwezige 'goede ruimtelijke ordening'. Na uitspraken in de Statenvergadering van 23 
januari 2013 en in de Commissie MIE van 10 april 2013 heeft uw Gedeputeerde Staten 
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enkele -onderling tegenstrijdige- (werk)concepten op doen stellen ten aanzien van 
verrommeling en aantasting van 'waardevol open landschap'. Uiteindelijk zijn de 
daarin genoemde afwegingscriteria juist en alleen op locatie "Bijvanck" kennelijk 
terzijde geschoven. Zie over geldende besluitname ook punt 9. en punt 31. 

17. "moet de provincie besluiten of er een formele mer-beoordeling moet worden uitgevoerd" 
en "De eerste uitkomsten van de onderzoeken duiden erop dat volstaan kan worden met 
deze vormvrije MER-beoordeling." 

Het is onbehoorlijk buiten besluitname van Provinciale Staten om en zonder publieke 
controlemogelijkheid deze voortijdige conclusie nu reeds te trekken. Het is uit 
zorgvuldigheid eerder te verwachten dat de bewuste (kleine) stap van de 
initiatiefnemer alsnog te minderen van 5 naar 4 windmolens en zo de verplichte m.e.r. 
te ontwijken, leidt tot de m.e.r. beoordeling voor zulke mega-windmolens in verder 
nog ongerepte omgeving. De "PianMER Windvisie" is zelf al een produkt van algemene 
uitgangspunten, maar wijst reeds op strijdigheden met andere belangen die voor een 
specifiek plan zeer aannemelijk zouden leiden tot besluit van een openbare m.e.r. 

18. "Initiatiefnemer Raedthuys heeft aangegeven bereid te zijn iets te doen voor de omgeving 
van het windpark" 

Juist fa. Readthuys is een beleggingsbedrijf en niet in staat om coöperatieve 
werkvormen aan te gaan. In een twitterdiscussie "De vervuiler betaalt" met het 
externe voorstel "Alle huishoudens binnen een straal van 1 km rondom een 
windturbine een korting van 1 cent op de kWh-prijs. Goed idee?" laat Raedthuys weten 
"da's 35€ per jaar, zou het helpen?" en "ja, zeg het maar. Ondertussen woedt er ook 
een discussie om windenergie goedkoper te maken ... ". Raedthuys heeft ook in een 
enkele nieuwsflyer aan omwonenden niet gerept over de mogelijkheid aandelen in 1 
van hun windparken te kopen, noch zich bereid gesteld in gelijkwaardige discussie 
over inpassing te willen spreken. De bewuste stap van de initiatiefnemer alsnog te 
minderen van 5 naar 4 windmolens ontsloeg hen ook van de branche-afspraak om bij 
windmolenparken van 15MW of groter verplicht participatie aan te bieden aan 
omwonenden. Participatie past gewoon niet in hun verdienmodel dat gericht is op het 
volledig eigendom van het windpark Bijvanck gedurende 5 jaar en 1 dag aan 
geobligeerde mensen met een forse carry-back mogelijkheid in de hoogste schaal van 
inkomstenbelasting ( Rijkman Groenink). Dit ook nog met een ondoorzichtig 
goedgekeurde hefboom van een eveneens fiscaal aftrekbare lening betreffende 
omslag van kosten van mislukte windacquisities. Vermeldenswaard is dat deze 
bereidheid nog niet is gebleken, noch aannemelijk is, en gezien het afkoopkarakter de 
negatieve emoties van omwonenden inherent niet kan doen wegnemen. 

19. "Andere van geluid bekende effecten op de gezondheid (verhoogde bloeddruk, 
ischemische hartziekten, gehoorverlies) zijn bij windturbines niet te verwachten." 

Deze stelling is niet bewezen, zie o.a. website NLVOW. Het geluid van windturbines 
houdt nooit op, kent geen pauzes, het is een kwelling zoals een voortdurend 
druppelende kraan. De nationale normen of studies gaan vaak voorbij aan het 
achtergrondgeluid bij Angerlo, dat momenteel in avond en nacht onmeetbaar laag ligt. 
Nieuwewindmolens zouden een zeer grote verhoging van het geluidsniveau 
opleveren, in een oneindige factor ten opzichte van heden. De gezondheidseftecten 
(van windmolengeluid) zijn bij sommige personen zelfs bij verplicht gesloten ramen 
desastreus. Het past niet het leed van deze mensen te bagatelliseren. 

20. "Heeft de plaatsing van windturbines effect op de waarde van mijn woning?" 
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De vraag wordt niet beantwoord, maar er wordt slechts gesproken over lieden die 
toch f !) recht menen te hebben op vergoeding van schade. Het volstaat niet op deze 
wettelijke mogelijkheid te wijzen, waar volgens eigen publicaties de fa. Raedthuys de 
voor hen benodigde juristen kan betalen. Oe provincie moet hier melding maken dat 
er wel degelijk vermogens- en inkomensschade voor omwonenden op zal treden, met 
uitzondering van hen die plaatsingsrecht verhuren. In zorgvuldig bestuur zou· hier nog 
aan toegevoegd kunnen worden dat de provincie in het geval van momenteel 
"waardevol open landschap" zorg zal dragen voor volledige schadeloosstellingen. 

21. "Het is niet waarschijnlijk dat het windpark onaanvaardbare effecten zal hebben op vee 
en huisdieren." 

De provincie is op de hoogte van ondermeer een aangrenzend paardenbedrijf met 
o.a. weiden voor drachtige merries van klanten. 

22. "Aangezien de turbines in Gelderland nauwelijks in open landschap staan" 
Deze opmerking is in het geval van het 12 MW windmolenpark Bijvanck wel heel erg 
controversieel . Er geldt ook in de Omgevingsvisie een "waardevol open landschap". 
Als dit het beleid is, past het plan Bijvanck niet in een goede ruimtelijke ordening. 

23. "Er zal beeldmateriaal worden gemaakt waaruit blijkt hoe de omgeving van de Bijvanck er 
na plaatsing van de turbines uit zal zien" 

Tezamen met de latere opmerking dat Raedthuys dit verzorgt, levert dit een 
contradictio op, op het niveau van WC-eend of de zelfkeurende slager. Wij 
signaleerden in het veld al de fa. Bosch en van Rijn, die in omzet in mooie plaatjes is 
gespecialiseerd. In een echte co-creatie gaat de provincie dit onafhankelijk doen, 
tezamen met echte deskundigen en tezamen met de omwonenden. Ook kan de 
provincie budget reserveren voor omwonden om zelf in beeldmateriaal te ervaren wat 
er overblijft van hun landschap. De opmerking gebruikt dus te stellig de term "waaruit 
blijkt"; 

24. "De gemeenten Zevenaar en Montferland worden bestuurlijk en ambtelijk geïnformeerd" 
Dit is correct, er heeft geen overleg plaatsgevonden. Echter zou u moeten vermelden 
dat u Provinciale Staten heeft beloofd locaties met draagvlak te selecteren, en zelfs 
het draagvlak als provincie actief zou bevorderen. Verder dient u te vermelden dat 
Zevenaar de enige locatie is waar zonder draagvlak een lnpassingsplan is gestart, en 
de enige locatie die zonder afweging tussen wal en schip van Structuurvisie naar 
Windvisie is gestart. 

25. "Raedthuys levert onderzoeken en onderbouwingen aan." 
U noemt reeds dat "onderbouwingen" worden aangedragen: het plan is onwrikbaar, 
het behoeft slechts nog enkele steunpilaren. U vermeldt wel dat de provincie deze 
"nauwgezet" beoordeelt, maar u benoemt niet het budget voor externe 
deskundigheid die tegenover de vooringenomen financier ingesteld moet worden als 
'second opinion'. Ook vermijdt u hier de door u zo geroemde co-creatie, waarin 
belanghebbenden zoals vogelwerkgroepen, omwonenden etc. inspraak en budget 
hebben om aan de onderzoeken bij te dragen. U dient te durven vermelden dat deze 
werkwijze voor u als "gebiedregisseur'' passend is voor een zo grote ingreep als 
bouwwerken van 200m hoogte in open landschap. 

26. "De kosten en risico's van het Inpassingspion komen voor rekening van Raedthuys." 
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Voor de volledigheid dient u hier te vermelden dat u heeft toegezegd aan Provinciale 
Staten dat een eventuele afwijzing door Provinciale Staten van Omgevingsvisie, 



Windvisie of lnpassingsplan op het punt van het 12 MW windmolenpark Bijvanck geen 
financiële gevolgen voor de overheid zal hebben en dus geen sprake van enige dwang 

of domino door u is gecreëerd. 

2 7. "Enige tijd geleden is ter plaatse meetapparatuur geplaatst om beter inzicht te krijgen in 
de gemiddelde windsnelheden op verschillende hoogten." 

Deze plaatsing is voor ons onzichtbaar en meet zeker niet windsnelheid op ontwerp 
masthoogtè 120m, waar een geluisbronsterkte van 105 dB(A) zal heersen. 

Zie verder punt 1. t/m 7. voor identieke webteksten over de Windvisie. 

Webpagina, pdf lnpassingsplan 
28. "Het opwekken van duurzame energie op lakaal niveau heeft daarbij de voorkeur" 

Het is hier te suggestief om in een kennisgeving van dwangmaatregel van de provincie 
te opperen dat de provincie eigenlijk lokale initiatieven voorstaat. 

29. "6000 MW in 2020 betekent een flinke uitdaging. Gelderland staat aan de lat voor 230,5 
MW." 

De verhouding 6000 tegen 230.5 MW is suggestief onjuist, het moet zijn 3000 MW 
tegen 230.5 MW. Het verschil wordt van Rijkswege aangewezen met overigens nihil in 
Gelderland wegens lage windsnelheden. 

30. "Om het doel te behalen zijn alle goede initiatieven voor de bouw van windparken 
belangrijk. " 

Ook deze opmerking is suggestief: zonder onderzoek wordt het verzoek van fa. 
Raedthuys reeds gekoppeld aan het begrip een "goed initiatief'. 

31. "De locatie past binnen het (in voorbereiding zijnde) ruimtelijk beleid van de provincie 
Gelderland." 

Deze opmerking is onjuist, hierover beslist nog Provinciale Staten. 

32. "Een informatieavond wordt voor de zomer gehouden." 
Deze opmerking is in strijd met belofte van uw College om draagvlak te onderzoeken, 
dus tweezijdige dialoog i.p.v. de genoemde eenzijdige informatieverstrekking in 
kennelijk de geschetste vooringenomenheid en suggestiviteit. Overigens lijkt de 
beoogde 'inloopavond' expres pas gehouden te worden nadat de Omgevingsvisie zou 
zijn kunnen vastgesteld. 

Webpagina8 Windvisie 
33. "Met deze plannen, voorzien van een goed ruimtelijk ontwerp en met aandacht voor 

compensatie en participatie van omwonenden, kunnen de initiaUefnemers de 
gemeente(n) vragen om aanpassing van het bestemmingspfan." 

Door deze opmerking te plaatsen direct boven de vermelding dat "Op dit moment 
worden de voorbereidingen getroffen voor een lnpassingsplan voor Windpark 
Bijvanck in de gemeente Zevenaar", doet u de foute suggestie dat ook in het geval van 
de Bijvanck een goed ruimtelijk ontwerp aan de orde zou zijn en dat er aandacht en 
mogelijkheid voor compensatie en participatie zou zijn. 

7 
www.gelderland.ni/4/Home/lnpassingsplan-windpark-Bijvanck.html (Kennisgeving als bedoeld in artikel 

1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening) 
3 http :/ /www .ge I der land. nl/ 4/Home/Hi er -werkt-de-provincie-Gelderland-aan/Energie, -mi I ieu-en
water/Milieu-en-water-Energietransitîe/Projecten-energietransitie-uitgelicht/Windvisie-voor
Gelderland.html 

7 
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-Frauderende leraar 

.~-·- ---- .. --
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Een tegenvaller voor tegenstan
ders van windmolens: de provin
cie Gelderland is verplicht In 
gmte delen van de provincie 
mee te W&lken aan de boUW van 
wfndmotens als bed~ daar 
omvragen. 

RobBerends 
Arnhem 

Gedeputeerde J~n-Jacob van Dijk 
(CDA) baalt van die uitkomst van 
een juridisch onderzoek. Hij wil 
weJ degelijk dar er windmolens ko
men. maar wil die alleen bouwen 
in samenspraàk met omwonenden. 
De verplichting geldt niet voor de 
bebouwde kommen, natuurgebie
den en een laagvliegroute in de 
Achrerhoe.k. 

Van Dijk denkt dat het van bo
venaf opleggen van windmolens 
niet werkt. Hij verwijst naar de si
tuatie in De Bijvanck in Angerlo, 
waar een plan voor vier windmo
lens wel op die manier tot stand 
komt. Dat heeft geleid tot grote ver
deeldheid onder de bewoners en 

verzet. Van DijtwiJ niet dat er 
· GeJderland nog meer Angerto•s 
.~D~~aen.Toch is de kans daarop gro

·•·~nfOR:Ien. De huisadvocaat van 
PYU!lae stelt na een juridisch 

k dat provmctes trtee 
onderzoe werken als bedrijven Zich 
moeten 'cbten. Datkunnen bedriî~ 
rot ben n Is een gemeente niet Wil 
ven~::C:n. van Dijk dacht tot 
mee dat hij nee kon zeggen als er 
dusver windmolenplannen in Gel-
genloegd bestaan. Die plannen zijn 
de~ an moeten er70 tot 8o grote 
er:mlOlO 

. dmolens staant. 
wan h isadvocaat stelt echter dat 

De "!ncie altijd mee moer wer-
~::r::• een inpassingsplan moet 
maken, waarmee een ~~ll!ee~te 
overruled wordt. Van D1d1k tsh~tet 
blij met bet extra wa pel_l at . IJ zo 
in handen krijgt om wtndmolens 
mogelijk te. make~. "Het m~t 
mijn werk juist lastiger. Iedereen m 
Gekterland krijgt te maken met de 
overgang naar duurzame energie. 
we moeten die overgang samen 
maken.'~ 

Van Dijk zegt dat hij draagvlak 
onder de bevolking van groot be
lang vindt. "Dat betekent niet dat ik I 
wacht de laatste tegenstander ! 
ovenuigd is. Maar ik. weet wel dat 
het tonwillige honden slecht 
nztea VIIJien is." 

pat met andere gede
e ~eede Kamer 

Vl'all$om ..... ~.-..te wijzigen en de 
DmtiDI.te schrappen. 



.À. © William Hoogteyling 

Provincie moet altijd 'ja' zeggen 
tegen windmolens 
ARNHEM -Een tegenvaller voor tegenstanders van windmolens: de provincie Gelderland is 

verplicht in grote delen van de provincie mee te werken aan de bouw van windmolens als 

bedrijven daar om vragen. 

Rob Berends 22-02-17, 11:53 Laatste update: 15:12 

Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk (CDA) baalt van die uitkomst van een juridisch onderzoek. Hij 

wil wel degelijk dat er windmolens komen, maar hij wil die alleen bouwen in samenspraak met 

omwonenden. De verplichting geldt niet voor de bebouwde kommen, natuurgebieden en een 

laagvliegroute in de Achterhoek. 

Verzet 



Van Dijk denkt dat het van bovenaf opleggen van windmolens niet werkt. Hij verwijst naar de 

situatie in De Bijvanck in Angerlo, waar een plan voor vier windmolens wel op die manier tot stand 

komt. Dat heeft geleid tot grote verdeeldheid onder de bewoners en veel verzet. Van Dijk wil niet 

dat er in Gelderland nog meer Angerlo's komen. 

Geen 'nee' meer 
Toch is de kans daarop groter geworden. De huisadvocaat van de provincie stelt na een juridisch 

onderzoek dat provincies mee moeten werken als bedrijven zich tot hen richten. Dat kunnen 

bedrijven doen als een gemeente niet wil meewerken. Van Dijk dacht tot dusver dat hij nee kon 

zeggen als er genoeg windmolenplannen in Gelderland bestaan. Die plannen zijn er: in 2020 

moeten er 70 tot 80 grote windmolens staan, genoeg voor 230,5 megawatt. 

Als mensen geen windmolens willen, wat dan wel? 
Biovergisters? Zonnepanelen? 
-Jan-Jacob van Dijk 

De huisadvocaat stelt echter dat de provincie altijd mee moet werken en een inpassingsplan moet 

maken, waarmee een gemeente overruled wordt. Van Dijk is niet blij met het extra wapen dat hij 

zo in handen krijgt om windmolens mogelijk te maken. "Het maakt mijn werk juist lastiger. 

ledereen in Gelderland krijgt te maken met de overgang naar duurzame energie. We moeten die 

overgang samen maken. Als mensen geen windmolens willen, vraag ik: wat dan wel? 

Biovergisters? Zonnepanelen? Die vraag kan ik niet stellen als mensen weten dat ik uiteindelijk 

mee moet werken aan windmolens." 

Draagvlak 

Van Dijk zegt dat hij draagvlak onder de bevolking van groot belang vindt. "Dat betekent niet dat ik 

wacht tot de laatste tegenstander overtuigd is. Maar ik weet wel dat het met onwillige honden het 

slecht hazen vangen is." 

Van Dijk gaat met andere gedeputeerden aan de Tweede Kamer vragen om de wet te wijzigen en 

de verplichting tot meewerken te schrappen. 

I. lnloggenRegioAlgemeenSport 9 
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_. Een windkaart laat zien waar windenergie het beste gewonnen kan worden. © Provincie Gelderland 

POPULAIR 

Kun jij je het oude treinstation 
van Arnhem nog herinneren? 
Zo ... 

100 bieren en 80 wijnen: dit 
zijn de lekkerste drankjes bij ... 

Lekker aan de bak in Arnhem: 
de 5 leukste vacatures van dit 
moment 

Kunstenares Roos heeft een 
atelier in Arnhem maar haar 
grootste ... 

Cool! Arnhem krijgt 
waarsqhijnlijk een filiaal van De 
Pizzabakkers 

In samenwerking met indebuurt Arnhem 

NET BINNEN 

. .,,~~ 
:grmt!ol>l!'l><j 

.. •'.;'lf1tk1Jr~"J< rrqcqlo. 

0 

Geen treinen tussen 
Arnhem en Winterswijk 
en Doetinchem 

Balletje trappen in de 
bieb: gamen met 
Vitesse 

5 x bijzondere sporten 
in Arnhem 

Alweer een Arnhems 
pand wordt omgebouwd 
tot appartementen 
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Stibbe 

Staatssteun en beginselen van behoorlijk bestuur: verdeling schaarse rechten 

> In ruil voor exclusieve rechten (bijv. rechten om mijnen uit te baten) moet de overheid in beginsel een 
marktconforme vergoeding betalen (zie Mededeling staatssteun, p. 17); 

> De overheid is nietverplicht om een marktconforme vergoeding te vragen indien hij beleidsdoelen probeert te 
verwezenlijken (HvJ EU 14 januari 2015, C-518/13). Vereist is echter dat voor de toekenning van dergelijke rechten 
geschiedt: 
- op basis van vooraf bekende criteria; en 
- deze criteria mogen niet discriminatoir zijn . 

> Dit heeft tweeërlei gevolgen in het kader van windenergie: 
- als in een bestemmingsplan bepaald wordt dat op sommige gronden windmolens gerealiseerd kunnen 

worden, dan vormt een voordeel dat de particuliere eigenaren van deze gronden genieten in beginsel geen 
staatssteun; 

- vereist is echter dat de beoogde plaatsen van de windmolens aan de hand van non-discriminatoire criteria, die 
vooraf bekend zijn, zijn bepaald. 

> Deze staatssteunrechtelijke lijn wordt aangevuld door nationale rechtsbeginselen zoals het gelijkheidsbeginsel. 
Het Hof Den Bosch oordeelde over gronduitgifte (Hof Den Bosch 24 februari 1997, KG 1997, 133): "Het Hof stelt 
voorop dat, nu de vraag naar kavels in dit plan het aanbod aanzienlijk overtreft, enige vorm van selectie 
onontkoombaar is. De gebondenheid van de gemeente aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur brengt 
met zich dat de gemeente bij de selectie van zakelijke criteria hanteert: dus geen willekeur bij de keuze van 
kopers". 

> AG Widdershoven concludeerde onlangs dat het formele gelijkheidsbeginsel meebrengt dat potentiële 
gegadigden ruimte wordt geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen 
(ECLI:NL:RVS:2016:1421). 

Windenergie in de praktijk: eigendomsrecht, 
aanbesteding en staatssteun 



-
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Prioriteit: 

Dag 

enkele vragen windpark Bijv'anck. 
maandag 2.0 maart 2017 14:43:09 
Hoog 

Bij een check dit weekend .kwam ik er achter dat er nog 3 zienswijzen zijn die we nog 
moeten behandelen. Zou jij ons alsjeblieft hierover kunnen informeren? 

Hieronder zijn desbetreffende zienswijzen aangegeven: 

Zienswijze 18 E 39 

Reclamant wijst op de veiligheid in relatie tot de ondergrondse gasleidingen en de diverse 
wettelijke regelingen en het Handboek Risicozonering Windturbines die daalioe gelden. 
De externe veiligheidsanalyse gebruikt een verouderde versie van het Handboek. 

Er wordt gerekend met risico's uitgedrukt in faalfrequenties. Werken met kanscijfers is een 
bevreemdende werkwijze, maar moet enig licht werpen op de risico's. Elke nieuwe versie 
van het handboek levert nieuwe .k:anscijfers. 

Het Handboek en de Gasunie hanteren voor ondergrondse buisleidingen een vuistregel van 
voldoende veiligheid van ondergrondse buisleidingen gebaseet·d op normale toeren van de 
wieken. Het Handboek geeft door middel van generieke waarden voor wetpafstanden aan 
hoever een afgebroken wiek kan komen. Er wordt geconstateerd dat voor een windturbine 
met een opgesteld vermogen van 3MW en een ashoogte van 120 m volgens het Handboek 
een werpafstand geldt van 193 (normaal toerental) en 531 (bij overtoeren). Binnen deze 
afstanden bevinden zich veel buisleidingen en omwonenden. Een geplande windturbine 
voldoet met 162 afstand tot de dubbele leiding zelfs niet aan de werpafstand van 193 hij 
normaal gebruik 

In plaats van generieke waarden mag volgens het Handboek ook berekend worden voor de 
specifieke a:finetingen van de windturbines. De externe veiligheidsanalyse kopieert uit het 
Handboek, maar laat niet zien zelf gerekend te hebben. De tabellen zijn overgenomen van 
fabrikanten van windturbines. Dit roept vragen op over controle en toezicht. Niet duidelijk 
is of de juiste berekening is uitgevoerd. 

Er is geen rekening gehouden met de dubbele uitvoering van de gasleiding. Dit 
vermenigvuldigt de treikans van een afgebroken wiek. Het Handboek laat onbesproken dat 
de meeste bladbreuken plaatsvinden in geval van overtoeren. Na de eerste bladbreuk, 

14 



breekt veelal een tweede af. Dit roept vragen op bij de in het Handboek opgegeven 
faalfrequentie. Er moet ten minste een factor 2 of 3 worden gehanteerd. 

Reclamant heeft een tabel gemaakt op basis van tabel 1 van het Handboek. Daarbij is 
onderscheid gemaakt naar bladbreuk bij nominaal bedrijf en overtoeren. 

De gasleidingen bevinden zich in een nauw cluster van transport-tracés. Hierdoor is bij het 
falen van de eerste leiding het falen van de tweede leiding gegarandeerd. Verwezen wordt 
naar een ongevallenstatistiek en een casus. 

Voor de dubbele gasleiding bestaat een zogenaamd 1% lethaliteitsgrens van 430 m. Het 
windpark kan deze dodelijke afstand alleen maar additioneel doen toenemen. Zo ontstaat 
een domino-effect van risico's, waaraan geen aandacht is besteed in de onderzoeken. 

De provincie heeft de vrije keuze een betere locatie te kiezen die geen enkele dode door 
werpafstanden veroorzaakt. 

De provincie laat initiatiefnemer de grootte van de turbine zelf bepalen en er wordt een 
variatie vergund in minimum en maximum molenmaat 

Hierdoor wordt een zo belangrijk effect verschoven naar buiten de openbare 
besluitvorming. Dit ook doordat de Gasunie een private onderneming is. De Gasunie 
beschikt over de ruimte die initiatiefnemer krijgt zonder dat zicht of op de juiste wijze met 
juiste uitgangspunten en inachtneming van de wettelijke regeling, wordt gegund. 

Reclamant heeft softwarepakket gekocht bij het RIVM. De Gasunie heeft geweigerd 
bestanden ter beschikking te stellen over de ligging van de leidingen. Hiermee houdt 
toezicht buiten de ODRA om op. Dat de informatie niet ter beschikking komt is in strijd 
met een mededeling van het Ministerie van VROM uit 2007. 

Drie van de vier windturbines voldoen niet aan de generieke eis veilige afstand van 245 m 
ten opzichte van ondergrondse gasinfrastructuur zoals opgenomen in een Pamflet van de 
Gasunie uit 2015. Door de weigering van de Gasunie heeft reclamant niet kunnen 
controleren dat de pr 10-6 contour niet groter wordt als die vóór de plaatsing van de 
Windturbines al wel buiten de belemmeringenstrook resp. het hekwerk reikte. 

Ten onrechte is niet de altijd veilige afstand van het handboek gehanteerd. 



Verder noemt het pamflet: "Er wordt beoordeeld of er naar de mening van Gasunie sprake 
is van een goede ruimtelijke or;dening. Als er strijdigheid is met de wet, met de 
bovengenoemde afstanden of met de veilige en ongestoorde ligging wordt geconstateerd 
zal het bevoegd gezag daar middels een zienswijze van op de hoogte worden gesteld.". Een 
omwonende heeft onlangs van NV de Gasunie begrepen dat zij een dergelijk zienswijze 
zullen indienen. Bij eventuele afwezigheid daarvan geldt bovenstaande ook als zienswijze 
namens hen wegens hun gepubliceerde beleid. De goede ruimtelijke ordening vereist 
namelijk dat ook naar alternatieve, meer veilige locaties voor het windpark zou zijn 
gekeken, in bijv. een PlanMER voor dit windpark zelf. 

Het is onbegrijpelijk dat de trajectbeheerder niet breed en vroeg in het planproces is 
geraadpleegd. Het lijkt erop dat de provincie met de initiatiefnemer een noodgreep toepast 
met de vetgunningsconstructie. Dit blijkt ook uit correspondentie in het kader van de Wob. 

Publiekrechtelijke afweging van veiligheidsrisico niet in handen leggen van de private 

leidingbeheerder. Accepteer geen vrije keuze in de grootte van de windturbines in de 

omgevingsvergunning omdat daarmee marchanderen met een niet-openbare private 

onderneming wordt beoogd. Accepteer geen fabrieksdata of onduidelijke berekeningen, 
noch 

toerentalbegrenzing tegen maxima aan, alleen al vanwege handhaving. Pas uitsluitend 

"intrinsiek veilige afstanden" toe, o.a. vanwege domino-effecten in een cluster van 

gasleidingtracés elk bestaande uit meervoudige buizen onder 66 bar werkdruk. Kies voor 
nihil 

doden door een locatiekeuze elders op voldoende afstand van hier vele ondergrondse 

buisleidingen als veiligheidsobjecten. 

Zienswijze 18H7 
De onderzoeken en de concept-omgevingsvisie verzuimen te wijzen op effectafstanden van een 

beschadigde ondergrondse gasleiding. Bij de ontplofte gasleiding te GeiJingen (B) werd een 

"Aktiekaart" gehanteerd 1 die zegt dat in het geval van 1200mm leidingen een ontoegankelijke 

zone 1 van 230-560m gehanteerd moet worden, en een zone 2 (toegang met o.a. 

zuurstofpakken e.d.) van 800-1130m afstand. In zone 3 (1200-1200m) mogen enkel . 

interveniërende hulpdiensten binnengaan. De afstandsverschillen voor elke zone staan voor wel 

of geen brand reeds opgetreden. Deze afstanden lijken op voorschriften die in andere Europese 

landen worden gehanteerd. 

Zienswijze 25.7 
Geluidhinder 
In het akoestische onderzoek wordt verwezen naar de norm beschreven in artikel 3.14a van het 



Activiteitenbesluit mil ieubeheer. Artikel 3.14a bevat echter geen normen. Onduidelijk is dus 

welke normen zijn gehanteerd. Verder ontbreekt een beschrijving van de toegepaste methode. 

Het onderzoek is gebaseerd op één windturbine; een onderzoek van de overige windturbines 

ontbreekt. Ook ontbreekt een berekening van de cumulatie van de vier windturbines. Verder is 

in het onderzoek geen rekening gehouden met het verplaatsen van Windturbine 3 waardoor de 

gevolgen hiervan niet zijn meegenomen. Ook ontbreekt een onderzoek naar het lage 

achtergrondgeluidsniveau in het planqebied. Vanwege het lage achtergrondgeluidsniveau zou 

een strengere geluidnorm moet worden opgelegd. 

Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de emissiegegevens van windturbinetype Alstom ECO 

122, 2.7 MW met een masthoogte van 124 meter en een rotordiameter van 122 meter. Dit type 

heeft een vermogen van 2,7 MW. Uit het onderzoek blijkt dat de woningen van een aantal 

elienten van reclamant op de rand van de 47 dB Lden contour liggen. Hier worden waarden 

gemeten van 464, tot en met 46,9 dB Lden. Het inpassingsplan maakt bij recht de realisatie van 

13,2 MW mogelijk en aangegeven wordt dat de onderzoeken hierop zijn afgestemd. Het 

inpassingsplan maakt de opstelling van vier windturbines mogelijk met elk een vermogen van 3,3 

MW. Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op een windturbine met een vermogen van 2,7 

MW; dit is 0,5 MW per windturbine lager dan het inpassingsplan bij recht mogelijk maakt. De 

stelling dat de onderzoeken aansluiten bij de maximale mogelijkheden van het inpassingsplan is 

onjuist. Indien wordt gerekend met een vermogen van 3,3 MW, totaal13,2 MW, dan zal voor 

veel woningen niet worden voldaan aan de 47 dB Lden norm. Ook met toepassing van 

geluidsreducerende maatregelen zal de norm niet worden gehaald dan wel is het plan vanwege 

de opbrengstvermindering economisch niet haalbaar. Op grond hiervan kan het inpassingsplan 

niet worden vastgesteld. 

Tot slot: 

De informatie over de fotomontage is vrij technisch en niet helemaal begrijpelijk voor ons. Het 

zou fijn zijn als er een iets eenvoudigere uitleg gegeven kan worden. 

Alvast bedankt voor je reactie. 

Groet, . 

woensdag- donderdag- vrijdagochtend lv.;w'~ .L, •. ' ' ci Pt~<1:i ( i r l 

P Be green, leave it on the screen. 
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Tiemersma 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Mevr. Hoogwoud, 

Tiemersma <tiemersma@xs4all.nl> 
donderdag 23 juni 2016 15:12 

I l@ipo.nl' 
minimum realisatienorm duurzame (wind)energie 

Ik kan op wetten.nl geen AmvBvinden waarin de landelijke "minimum realisatienorm" 
(wind)energie per provincie is vastgesteld. Het laatste nieuws op internet lijkt te zijn een brief 
van de ministers l&M en EZ aan het IPO van 17 of 18 mei 2011. Wel bekend is dat de provincies 
zichzelf (in I PO-verband) taakstellingen hebben opgelegd. De term "minimum realisatienorm" 
komt verder alleen voor in de Elektriciteitswet art 9e (CHW). 

Uw naam komt in deze materie voor op ipo.nl, misschien kunt u melden wat er vanuit 
Ministerie(s) oftussen Provincies hierover is vastgelegd. 

Met vriendelijke groet, 
Jan Jaap Tiemersma 

J.J. Tiemersma 
Broekzijdestraat 6 

NL 6986 CK ANGERLO 

tel. +31-313-476472 
mob. +31-653-146014 
email tiemersma@xs4all.nl 



Tiemersma 

Van: 
Verzonden: 

@ipo.nl> 
~----~~~--~~~~~ 

woensdag 25 januari 2017 15:24 
Aan: tiemersma@xs4all.nl 
CC: 
Onderwerp: Fwd: minimum realisatienorm duurzame (wind)energie 

Geachte heer Tiemersma 
Excuses dat deze mail onbeantwoord is gebleven. 
Wat uw vraag betreft, het klopt dat dezeAmvBnooit is opgesteld. Ondanks aandringen van de 
provincies is EZ er niet in geslaagd om dit op een sluitende wijze wettelijk vast te leggen. 
De provincie houden zich wel aan de bestuurlijke akkoorden die hierover zijn gemaakt, 

Met vriendelijke groet, 

IPO 
Programmaleider Interprovinciale Samenwerkiog Energie 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 1 
"---...! 

Verzonden: woensdag 25 januari 2017 10:37 

~~--~~~ 
Onderwerp: FW: minimum realisatienorm duurzame (wind}energie 

Hoi LI ____________ __J 

Ik ontving onderstaande mail van iemand die kennelijk het automatische bericht 
van Annemarie niet begrijpt. 

Kunnen jullie wat mee? 

Groetjes, 

lnge 

Van: Tiemersma [mailto:tiemersma @xs4all.n ll 
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 17:36 



Van: Albert Koers [mailto:a.w.koers@gmail.com] 
Verzonden: woensdag 13 juli 2016 11:10 
Aan: René van der Weide <weide77@hotmail.com>; Henk Linneman 
<Henk.linnemann@planet.nl>; Nieboer Jan <info@nieboeradvies.nl>; Tiemersma Jan Jaap 
<tiemersma@xs4all.nl>; Jong Dirk, de <Dirk@dejongpartners.nl>; Zondag Lies 
<lies.zondag@veendam.nl> 
Onderwerp: AMvB prestatienorm 

Ter info. 

"Opvallend": EZ voldoet dus gewoon niet aan een wettelijke eis. 

Albert Koers 

From: Albert Koers 
Sent: Wednesday, July 13, 2016 11:01 AM 
To: 

'-:--:-""':"":'':""":~---:--:-:---' 
Subject: AMvB prestatienorm 

Dag Marten, 

Dank. 

Die discussie ontstond wat mij betreft in Emmen waar in een hoorzitting vertegenwoordigers van 
Raedthuys en Yard vrij onverholen het dreigement op tafellegden naar de provincie te zullen 
stappen als Emmen zou blijven weigeren mee te werken aan hun plannen. Daarbij werd ook 
gesuggereerd dat de provincie dan gronden voor hun projecten moest aanwijzen omdat Drenthe 
nog niet voldaan had aan de "minimum realisatienorm" van artikel9e, lid 6 van de 
Elektriciteitswet. Eenzelfde discussie speelt ook bij planhen voor een windpark in de Achterhoek: 
gemeente tegen en dus is daar de provincie aan zet Er zijn dus in elk geval nog enkele situaties 
waarin een provincie onder druk wordt gezet met een beroep op het niet-voldoen aan de minimum 
realisatienorm van de Elektriciteitswet. 

Mijn conclusie uit dit alles is dat er weliswaar een bindend I PO-akkoord is over het toewijzen van 
ruimte voor een XX aantal MWs, maar dat er juridisch geen minimum realisatienorm is de zin dat 
provincies daadwerkelijk XX MWs moeten realiseren. En dat dit betekent dat er geen rechtsgrond 
is voor een ontwikkelaar om zich te beroepen op artikel 9e van de Elektriciteitswet om zo 
provincies te dwingen gronden aan te wijzen. Die ontwikkelaar kan natuurlijk nog wel blijven 
verwijzen naar het !PO-akkoord, maar daaraan kan hij zelf geen voor de rechter afdwingbare 
rechten ontlenen. 

Zo ga ik het dus maar vertellen. 

Vriendelijke groet, 

Albert Koers 

From: 
.":-:--:------;--:--:---:-=--::! Sent: Wednesday, July 13, 2016 9:31 AM 

To: Albert Koers 
Cc: Rietveld Rob 
Subject: RE: AMvBprestatienorm 

Ha Albert, 
Je kunt lang zoeken, het is EZ niet gelukt om deze AmvB op te stellen. Technisch onmogelijk om 
dit juridisch goed uit te werken 
De provincies betreuren dit omdat ze veellast hebben van ontwikkelaars en daar van af willen 
zijn. 
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Het is ook niet geluk om daar afspraken met EZ over te maken, maar inmiddels zijn we wel verder 
en hoor ik weinig klachten meer van provincies. Het lijkt er op dat ook ontwikkelaars tot het 
inzicht gekomen zijn dat het geen zin heeft om via deze weg een project te forceren tegen de wil 
van bewoners in. 
Groet, 
Marten 

Van: Albert Koers [mailto:a.w.koers@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 18:13 
Aan: 
~~~~--~~~~~~--~--~ CC: Rietveld Rob <rob.rietveld@nlvow.nl> 

Onderwerp: AMvB prestatienorm 

Dag Marten, 

Ik ben verzeild geraakt in een discussie over de minimum prestatienorm waaraan provincies 
ingevolge artikel 9e, lid 6 van de Elektriciteitswet moeten voldoen. En die beslissend is voor de 
vraag of ze al dan niet gronden ter beschikking moeten stellen aan een ontwikkelaar die bij een 
gemeente nul op het rekest kreeg. 

Ik trof bijgaande brief aan, die lijkt qua interpretatie van het begrip wat flexibiliteit te bieden (zie p. 
5), maar- zoals een jurist betaamt- ging ik daarna op zoek naar de AMvB waarin het vast en 
zeker, zo dacht ik, haarfijn zou zijn vastgelegd. Echter (en dat kan geheel aan mij liggen), ik kon 
en kan die AMVB nergens vinden. 

Graag dus enig licht in deze puzzel en bij voorbaat dank daarvoor. En als die AMvB er niet is, 
welke afspraken zijn er dan gemaakt? Je begrijpt dat het ontbreken van een wettelijk 
voorgeschreven AMvB een - hoe zal ik het zeggen -juridisch "interessante" situatie schept. 

Vriendelijke groet, 

Albert Koers 
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1 Inleiding 

1 .1 Aanleiding 
De VROM-Inspectie onderzoekt in opdracht van het Ministerie van VROM hoe 12 
Provinciale Staten (PS) gebruik gaan maken van de Crisis- en herstelwet1 (CHW) tot 
vaststelling van inpassingsplannen voor windenergielocaties die op 'zachte gronden' 
bij gemeenten zijn gestrand. 

1 .2 Achtergrond 
Het Kabinet Balkenende IV heeft in het programma Schoon en Zuinig het doel 
gesteld dat deze kabinetsperiode (tot en met 2011) op land 2000 megawatt (MW) 
extra windenergie wordt vergund. In 2008 is door het Rijk en de 12 colleges van 
Gedeputeerde Staten (IPO) het Klimaat-Energieakkoord afgesloten. In dit akkoord 
hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over de realisatie van duurzame 
energieproductie, inclusief windenergie. Provincies onderschrijven de doelen voor 
wind op land en hebben zich bereid verklaard om met het Rijk prestatieafspraken te 
maken. De provincies hebben hun verantwoordelijkheid genomen en op 3 oktober 
2008 getekend voor 3600 MW windenergie in 2011. 

In dit onderzoek staan projecten voor windenergie centraal die voldoen aan de 
harde randvoorwaarden die in diverse wet- en regelgeving is gesteld maar de 
eindstreep niet halen bij gemeenten door het ontbreken van bestuurlijke/politieke 
steun ('zachte gronden') voor windenergie in die gemeente. 

1.3 Toelichting windenergie in Crisis- en herstelwet 
De CHW beoogt met snelle en zorgvuldige procedures doelgericht te werken aan 
werkgelegenheid en duurzaamheid. In de CHW wordt met artikel 3.2 onderConder 
meer artikel 9e in de Elektriciteitswet 1998 (Elektriciteitswet) ingevoegd. 
In deze rapportage wordt kortheidshalve steeds de uitvoering van de CHW genoemd 
in p!aats van het bewuste artikel van de Elektriciteitswet. Uitzondering op deze regel 
is wanneer het van belang is het specifieke onderdeel van het artikel van de 
Elektriciteitswet te noemen. Deze aanpak is in lijn met het huidige woordgebruik 
met en van betrokkenen. 

1 .4 Toelichting artikel 9e Elektriciteitswet 
Door de invoeging van artikel 9e, lid 1 van de Elektriciteitswet heeft PS de 
bevoegdheid inpassingsplannen vast te stellen voor de aanleg of uitbreiding van 
windturbineparken voor de opwekking van windenergie met een capaciteit van 5 -
100 MW. Artikel 9e, lid 2 van de Elektriciteitswet geeft PS in ieder geval de 
verplichting om gebruik te maken van deze bevoegdheid wanneer een 
initiatiefnemer zich bij hen heeft gemeld en de gemeente een aanvraag tot 
vaststelling of wijziging van het bestemmingsplan heeft afgewezen. PS kunnen 
afzien van toepassing van het inpassingsplan (lid 5 van artikel 9e), wanneer de 
locatie qua omvang, aard en ligging geen versnelling betekent of andere voordelen 
oplevert en de .provincie reeds heeft voldaan aan de minimum realisatienorm (zoals 
vastgelegd in een AMvB "minimum realisatienorm"; lid 6 van artikel 9e). 
De Crisis- en herstelwet, en daarmee artikel 9e van de Elektriciteitswet , is op 31 
maart 2010 in werking getreden. 

1 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten 
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1 .5 Rapportage 
In dit rapport wordt voor de provincie Gelderland beschreven hoe PS toepassing 
geven aan de uitvoering van artikel 9e van de Elektriciteitswet voor het onderdeel 
windenergie. 
Ook wordt beschreven welke belemmeringen er zijn, wat de conclusie is en welke 
aanbevelingen de VI aan de Minister van VROM geeft om de toepassing in de geest 
van de CHW te bevorderen. 
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2 Provinciaal beleid Gelderland 

2 .1 Gesprekspartners 
Op 6 januari 2010 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de provincie 
Gelderland, het ministerie van VROM en de VROM-Inspectie. Dit gesprek betrof een 
pilot, vooruitlopend op het onderzoek bij 12 provincies naar de toepassing van de 
CHW. 
Op 27 mei 2010 heeft een tweede gesprek plaatsgevonden tussen de provincie 
Gelderland en de VROM-Inspectie. 
De volgende medewerkers hebben deelgenomen aan het gesprek, 
provincie Gelderland: 
• Rien Goedhart 
• Erik Leene 
VROM~ Inspectie: 
• Marc Beemer 
• Jan van den Broek 
Het thema windenergie valt onder het Prioritaire Programma Klimaat en Energie. Bij 
de provincie werken 3 fte aan windenergie. 

2.2 Provinciaal beleid windenergie 
In de Structuurvisie 2005 zijn 88 zoekzones op kaart aangebracht waar ruimte is 
voor windenergie. Het beleid richt zich niet op solitaire windturbines op 
bedrijventerreinen maar op het faciliteren van middelgrote windparken van vier tot 
acht windturbines. Opstellingen van minder dan vier windturbines worden niet door 
het ruimtelijk beleid ondersteund, tenzij aangetoond kan worden dat de 
energieopbrengst bij pl~atsing van drie windturbines groter is dan optimale 
benutting van de locatie met vier windturbines (minimaal 2 MW per windturbine). 
Ter voorkoming van visuele interferentie geldt de aanvullende bepaling dat deze 
parken minimaal 4 km van elkaar gesitueerd moeten worden. 

De provincie ondersteunt ook initiatieven die gedeeltelijk buiten de zoekzones zijn 
gelegen mits voldaan wordt aan de milieuafstandseisen. Naast deze generieke 
uitgangspunten kunnen ook regiospecifieke uitgangspunten gehanteerd worden, 
bijvoorbeeld rekening houden met regionale structuurvisies. 

De zoekzones zijn gelegen buiten de EHS, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, 
wetlands, NB-wetgebieden, stiltegebieden, de laagvliegroute noord-zuid, 
weidevogel- en ganzengebieden van provinciaal belang, waardevolle open gebieden 
en bebouwd gebied. 

Bovenstaand beleid is een vervolg op het beleid dat de provincie in 2001 heeft 
vastgesteld. De provincie heeft in de derde partiële herziening (20 juni 2001) van 
het Streekplan 1996 het onderwerp windenergie opgenomen. Via een aanduiding 
van kansrijke gebieden heeft de provincie voor windenergie zoekruimte geboden 
voor de plaatsing van windturbines. 

In de nieuwe provinciale verordening zijn geen regels voor windturbines 
opgenomen. 

PS hebben in een motie en een initiatiefvoorstel op 31 maart 2010 onder meer 
vastgelegd dat de 88 zoekzones uit de Structuurvisie 2005 geen gronden zijn als 
bedoeld in artikel 9e, lid 1 van de Elektriciteitswet. PS vrezen dat de 88 zoekzones 
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onder het regime van de CHW/Eiektriciteitswet volgebouwd worden met 
windturbines, wat leidt tot verrommeling. De provincie onderzoekt (op verzoek van 
PS) of het opstellen van een structuurvisie duurzame energieopwekking, waaronder 
windenergie, noodzakelijk is. Zij houdt een bestuurlijke rondgang langs alle 
gemeenten om te inventariseren hoe het staat met de bereidheid voor het realiseren 
van windenergie. In het najaar wordt het resultaat van deze rondgang verwacht en 
zal duidelijk worden of een structuurvisie windenergie opgesteld moet worden. 

2.3 Provinciaal belang 
De provincie geeft aan dat windenergie een provinciaal belang is. In de 
Structuurvisie 2005 staat dat bij de omslag van plantoetsing naar planbegeleiding 
de provincie zich alleen beperkt tot thema's die van provinciaal belang zijn. De 
realisatie van het BLOW-akkoord voor windenergie vormt één van de onderwerpen 
van planbegeleiding. In de Wro agenda is het thema windenergie genoemd onder 
het onderwerp duurzame energie. 

2.4 Sturingsfilosofie Wet ruimtelijke ordening voor inpassingsplannen 
De sturingsfilosofie Wet ruimtelijke ordening (Wro) in Gelderland houdt in dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanpassen van bestemmingsplannen voor 
locaties voor windparken. De provincie ziet zichzelf als actieve facilitator. Op verzoek 
ondersteunt de provincie door middel van expertise en eventueel de 
bestemmingsplankosten. 
Indien de inzet van gemeenten onvoldoende leidt tot planprocedures voor beoogde 
locaties voor windparken, wil de provincie een actievere rol. Het inzetten van het 
instrument inpassingsplan is aan de orde als er regionale voorkeurlocaties zijn waar 
de betreffende gemeenten akkoord zijn en initiatiefnemers met grondpositie een 
project willen realiseren. 

Op 31 maart 2010 hebben PS een standpunt (middels een motie en een 
initiatiefvoorstel) ingenomen over het instrument inpassingsplannen voor 
windenergie. Hiervan wensen PS vooralsnog geen gebruik te maken omdat de 
verwachting is dat de doelstelling (zoals genoemd in de Energienota 2003 en 
Coalitieakkoord 2007-2011) van 100 MW in 2010 (en 140 MW in 2015) op basis van 
vrijwilligheid (planologische medewerking door gemeenten) wordt gehaald. 
Daarnaast mag er niet vooruitgelopen worden op de eventuele ontwikkeling van de 
structuurvisie voor duurzame energieopwekking (waaronder windenergie). 

2.5 Ervaringen provincie met inpassingsplannen 
Binnen de provincie houdt het Team Inpassingsplannen zich bezig met het opstellen 
van inpassingsplannen. Vooral voor het onderwerp rondwegen is de provincie actief; 
een voorbeeld is het vastgestelde inpassingsplan van de rondweg in de gemeente 
Zutphen. 
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Toepassing Crisis- en herstelwet 

De invloed van de Crisis- en herstelwet op het provinciale windbeleid 
De bevoegdheid die de provincie in de CHW krijgt met het doel het sneller 'realiseren 
van windenergie, is volgens PS vooralsnog niet nodig. 
De provincie onderzoekt of het opstellen van een structuurvisie duurzame 
energieopwekking noodzakelijk is. 

Toepassing van inpas~ingsplan onder werking van de Crisis- en herstelwet 

Beleid 
Verzoeken voor het opstellen van inpassingsplannen voor de realisatie van 
initiatieven voor windenergie zal de provincie in principe niet gaan uitvoeren. PS zijn 
van mening dat inpassingsplannen vooralsnog niet nodig zijn om de voorgenomen 
doelstellingen te halen. 

Uitvoering 
Als er initiatieven worden ingediend bij GS dragen zij de zorg dat er een goede 
afweging plaatsvindt van de pro en contra argumenten. Voorzien van een goed 
onderbouwd advies worden ze voorgelegd aan PS die gaan over de besluitvorming. 

Op 31 maart 2010 is door PS een initiatiefvoorstel en een motie aangenoi"Den waarin 
het volgende is opgenomen: In september 2010 overleggen GS een bijgewerkt 
overzicht over de voortgang op het gebied van gerealiseerd MW windenergie; samen 
met andere vormen van duurzame energieopwekking windenergie op termijn in een 
structuurvisie uit te werken; GS spannen zich (opnieuw) maximaal in om 
windturbines in goed overleg te realiseren. 
Tot slot geven GS aan dat wanneer de doelstelling niet op basis van vrijwilligheid 
wordt gehaald het voor hen bespreekbaar is dat het inpassingsplan wordt ingezet. 

Momenteel is 36 MW daadwerkelijk gerealiseerd, is 46 MW opgenomen in 
vastgestelde plannen (nog niet onherroepelijk) en is 28 MW in ontwerpplannen 
opgenomen. 
Er zijn vier initiatieven (en verzoeken voor inpassingsplannen) ingediend bij de 
provincie: 
• Locatie Bijvanck (Zevenaar) 
• Locatie Bakerwaard (Bronckhorst) 
• Locatie Rha (Bronckhorst) 
• Locatie Hattemerbroek (Hattem) 
De locaties Bakerwaard en Hattermerbroek zijn ingetrokken. De andere twee 
locaties waarvoor is verzocht om het opstellen van een inpassingsplan zijn per 
besluit van 31 maart 2010 door PS afgewezen. 

Knelpunten en wensen volgens de provincie 
De provincie gaat de betekenis van de CHW (artikel 9e Elektriciteitswet) en het 
overgangsrecht nader bestuderen. De provincie stelt vast dat de CHW onvoldoende 
helderheid biedt en nog veel vragen oproept zoals over de procedure en 
medefinanciering door initiatiefnemers voor medewerking PS. Zij stelt voor om, als 
de minimale realisatienormen door het Ministerie van EZ worden bepaald, dat dit het 
moment is om meer helderheid te krijgen over de CHW om over voornoemde zaken 
helderheid te geven. 
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Daarnaast geeft zij aan dat de CHW voorschrijft dat de provincie bij het opstellen 
van een inpassingsplan ook verantwoordelijk is voor het uitvoeringsbesluit. De 
provincie heeft expertise voor het opstellen van inpassingsplannen. Het ontbreekt 
echter aan expertise en capaciteit voor het uitvoeren van het uitvoeringsbesluit, 
zoals het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen. 

Projecten die onder de CHW /Elektriciteitswet vallen en verwachte realisatie 
Bij de provincie zijn recent geen initiatieven ingediend die vallen onder het nieuwe 
artikel 9e, lid 2 Elektriciteitswet. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Realisatie provinciale doelstelling/provinciaal belang 
Provincie Gelderland is positief over windenergie en windenergie is aangemerkt als 
een provinciaal belang. 
Op basis van de Structuurvisie 2005 en de Wro agenda is windenergie genoemd als 
provinciaal belang. Daarnaast is de verwachting dat de plannen en initiatieven leiden 
tot het halen van de doelstellingen in 2010 (100 MW) en in 2015 (140 MW). 

4.2 Gedragslijn Wet ruimtelijke ordening 
PS wensen vooralsnog geen gebruik te maken van het instrument 
inpassingsplannen. 
PS willen geen inpassingsplannen opstellen zolang de verwachting is dat de 
doelstelling van 100 MW in 2010 en 140 MW in 2015 op basis van vrijwilligheid 
wordt gehaald2

• Daarnaast mag er niet vooruitgelopen worden op de eventueel in 
ontwikkeling zijnde structuurvisie duurzame energieopwekking, waaronder 
windenergie. 
GS zijn van mening dat wanneer de doelstelling niet op basis van vrijwilligheid wordt 
gehaald het voor hen bespreekbaar is dat het instrument inpassingsplan wordt 
ingezet. 

4.3 Initiatieven voor windenergie 
Er zijn geen initiatieven voor windenergie die vallen onder de werking van de CHW. 

4.4 Mogelijkheden voor toepassing CHW /Elektriciteitswet 
PS zien geen noodzaak toepassing te geven aan artikel 9e, lid 2 Elektridteitswet. 
De bevoegdheid die de provincie in de CHW krijgt met het doel het sneller realiseren 
van windenergie is volgens PS vooralsnog niet aan de orde. PS vrezen dat de 88 
zoekzones onder het regime van de CHW/Eiektriciteitswet volgebouwd worden met 
windturbines, wat leidt tot verrommeling. PS hebben een initiatiefvoorstel en een 
motie aangenomen waarin voor de korte termijn is vastgelegd dat verzoeken om 
inpassingsplannen voor het realiseren van windturbineparken afgewezen moeten 
worden. 
De provincie gaat de betekenis van de CHW en het overgangsrecht nader 
bestuderen. 

4.5 Aanbevelingen voor de Minister van VROM 
Geen. 

2 Dit afwegingskader is juridisch vooralsnog niet strijdig met de CHW, omdat de AMvB 
minimum realisatienorm nog niet in werking is getreden 
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Managementsamenvatting 

Conclusie onderzoek 
De VROM-Inspectie {VI) concludeert op basis van het uitgevoerde onderzoek dat de 
Crisis- en herstelwet (CHW) op korte termijn weinig zal bijdragen aan de realisatie 
van windenergieprojecten via provinciale inpassingsplannen. 
Deze conclusie is gebaseerd op bevindingen dat er thans weinig concrete initiatieven 
zijn die in aanmerking komen voor een provinciaal inpassingsplan en provincies nog 
reserves en vragen hebben over het verplichte gebruik van het instrument. 

Onderzoek 
De VI is bij 12 provincies nagegaan welke effecten van de CHW te verwachten zijn 
die per 31 maart 2010 in werking is getreden. De wet is erop gericht om met snelle 
en zorgvuldige procedures te werken aan werkgelegenheid, duurzaamheid en te 
realiseren kabinetsdoelstellingen. Het onderzoek werd direct na het van kracht 
worden van de wet uitgevoerd omdat de minister van VROM zo snel mogelijk zicht 
wilde krijgen op de effectiviteit voor het onderdeel windenergie. Voor het onderwerp 
windenergie is het artikel 3.2 onder c van de CHW van belang. Daarin wordt 
geregeld dat in de Elektriciteitswet 1998 (Elektriciteitswet) het artikel 9 wordt 
uitgebreid. Hierdoor mag de provincie voor bepaalde windenergie-initiatieven 
inpassingsplannen opstellen. De provincie is zelfs verplicht een verzoek tot het 
opstellen van een inpassingsplan in behandeling te nemen, als een gemeente de 
medewerking aan een verzoek van een initiatiefnemer heeft geweigerd. Ook kan het 
rijk de provincies door de zogenaamde "minimale realisatie AMvB" verplichten om 
bepaalde hoeveelheid windenergie voor een bepaalde datum te realiseren. 

Belemmeringen 
Projecten 
Een belemmering is het ontbreken van concrete verzoeken van initiatiefnemers 
(producenten). Deze initiatiefnemers staan centraal bij daadwerkelijke meldingen bij 
provincies en de concrete realisering daarvan. Uit het onderzoek blijkt dat op de 
korte termijn slechts enkele meldingen zullen worden ingediend op basis van de 
CHW. In totaal gaat het om initiatieven met een gezamenlijke capaciteit van 
ongeveer 27 megawatt (MW). 

ResetYes . 
Een andere belemmering is het vermoeden van de provincies dat de verplichtende 
werking van de CHW de regie op eigen beleid en bestuurscultuur (sturingsfilosofie 
Wro) zal doorkruisen. 
In elf provincies is windenergie aangewezen als provinciaal belang. Onder de 'oude' 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), tot 1 juli 2008, was de provincie in 
.belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van gemeenten. Echter, via het 
goedkeuringsregiem kon de provincie haar goedkeuring aan een bestemmingsplan 
onthouden. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft de provincie een 
breed scala aan instrumenten gekregen om haar beleidsdoelen te kunnen realiseren. 
Naast de provinciale verordening, gaat het o.a. om de reactieve aanwijzing en het 
inpassingsplan. De provincies geven de voorkeur aan overleg en samenwerking met 
gemeenten om de provinciale beleidsdoelen te realiseren. Blijkt deze weg niet 
succesvol te zijn dan wil een provincie het opstellen van een inpassingsplan als 
instrument gaan inzetten. Deze bestuurscultuur, waar het instrument 
inpassingsplannen niet is geïnstitutionaliseerd, is de afgelopen 2 jaar door . 
provinciale staten bevestigd in beleid. 
Ook een belemmering is het feit dat provincies nog weinig tot geen ervaring hebben 
met het opstellen van inpassingsplannen. 
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Onduidelijkheden 
Een derde belemmering voor een snelle toepassing van het inpassingsplan is het 
bestaan van onduidelijkheid over de exacte invulling en toepassing van de CHW. 
Zo ontbreekt de zogenaamde minimale realisatie AMvB op basis van de 
Elektriciteitswet. Hierin wordt aangegeven hoeveel elke provincie aan windenergie 
moet realiseren voor een bepaalde datum. Provincies weten dus niet of zij meer MW 
windenergie moeten realiseren dan in de eigen doelstelling staat. Provincies behoren 
dit te weten om te kunnen beslissen of ze gebruik willen maken van de 
ontheffingsmogelijkheid van artikel 9 e, lid 5 van de Elektriciteitswet. Dit artikel stelt 
dat verzoeken niet in behandeling hoeven worden genomen als er geen versnelling 
is te verwachten en als de opgelegde realisatienorm reeds is gerealiseerd. 

De CHW bevat een aantal onduidelijkheden voor de provincies. Voorbeelden zijn: 
de (formele) gronden waarbij een melding in behandeling dient te worden 
genomen; 
de bestuurlijke vrijheid om de realisatie van de initiatieven te toetsen aan haar 
eigen ruimtelijk beleid; 
de vraag wie eventuele gedupeerden van het inpassingsplan schadeloos stelt. 

Aanbevelingen 
Om de implementatie van de CHW te ondersteunen door het rijk doet de VI de 
volgende aanbevelingen aan de minister van VROM. 

A. Versterk de informatiepositie van provincies: 

1. Investeer in een heldere (rijks) communicatie naar de provincies over de 
doelstelling èn uitleg van de CHW. Hierbij zou ook aandacht besteed moeten 
worden aan de nieuwe rol van provincies onder de Wro, de nationale 
(minimale realisatie AMvB) en provinciale winddoelstellingen en de mogelijke 
interventies van de Minister van VROM indien provincies de opgelegde 
minimum realisatienorm niet halen. 

2. Zorg hierbij voor draagvlak om te komen tot één gemeenschappelijke 
communicatietraject tussen alle betrokken bestuurlijke partijen (LNV, EZ, 
VROM en provincies) waarbinnen alle, door de provincies g.estelde vragen of 
nog te stellen vragen op ambtelijk en bestuurlijk niveau eenduidig 
beantwoord en toegelicht worden. 

3. Initieer een (learning by doing) project waarin een inpassingsplan wordt 
opgesteld. Veel van de antwoorden op de gestelde vragen van de provincies 
worden getest in een concrete melding die behandeld gaat worden. Door 
actief betrokken te worden in een dergelijk traject kan veel kennis en 
ervaring worden opgedaan die voor andere provincies gebruikt kan worden. 
Hierdoor wordt de kans op onnodige/niet succesvolle procedures verkleind. 

B. Investeer in het soepel laten verlopen van ruimtelijke procedures: 

4. Zorg, in overeenstemming met IPO, voor een uniforme uitvoering van de 
CHW zodat ook initiatiefnemers (die veelal landelijk opereren) met dezelfde 
procedure eisen worden geconfronteerd. 

5. Volg de windenergieprojecten intensiever en jaag deze waar nodig aan door 
met alle actoren (initiatiefnemers, gemeenten, provincies en andere 
betrokken ministeries) werkafspraken te maken om een kortere 
proceduretijd te bewerkstellingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek van de VROM-Inspectie (VI) 
naar de op de korte termijn te verwachten uitvoering van de Crisis- en herstelwet 
(CHW) door de provincies ten aanzien van de toepassing van het instrument 
'inpasslngsplannen' voor windenergieprojecten. De CHW heeft onder meer als gevolg 
dat op basis van artikel 3.2 onder C het artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 
(Elektriciteitswet) wordt ingevoegd. In deze rapportage wordt kortheidshalve steeds 
de uitvoering van de CHW genoemd in plaats van het bewuste artikel van de 
Elektriciteitswet. Uitzondering op deze regel is wanneer het van belang is het 
specifieke onderdeel van het artikel van de Elektriciteitswet te noemen. Deze 
aanpak is namelijk meer in lijn met het huidige woordgebruik met en van 
betrokkenen. 

Het onderzoek is in samenwerking met de betrokken beleidsdirectie (DGR/LOK) van 
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
uitgevoerd. 

1.2 Achtergrond 
Windenergie is voor Nederland een kans om de duurzaamheiddoelstellingen te 
realiseren. Nationaal is het uitgangspunt om te komen tot zowel substantieel meer 
windenergie op land (programma Schoon en Zuinig) als tot verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit (programma Mooi Nederland). 
In 2001 is tussen Rijk, provincies en gemeenten de Bestuursovereenkomst 
Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) gesloten. Gestreefd werd naar een 
geplaatst vermogen van 1500 megawatt (MW) op land in 2010, waarbij elke 
provincie zich verbond aan een specifiek vermogen. Dat totale vermogen werd in 
2007 al behaald. 
In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van 
het coalitieakkoord van het Kabinet om de transitie naar een duurzame 
energievoorziening te versnellen. Doel van dit plan was om de gezamenlijke aanpak 
van windenergie in Nederland te intensiveren, aansluitend op de zogenaamde 
BLOW-afspraken. Met het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie heeft het Kabinet 
zich gebonden aan 2000 MW extra windenergie op land op de korte termijn (2011). 
Ook is toen afgesproken dat er in 2011 een ruimtelijk perspectief moet zijn voor 
forse groei tot na 2020 (6000 MW op land). In het Klimaat-Energie-akkoord 
(14 januari 2009) is door het IPO en het Rijk de ambitie van het programma Schoon 
& Zuinig neergelegd (hierin ook de extra 2000 MW in 2011). De provincies 
onderschrijven de doelen voor wind op land in het programma Schoon en Zuinig en 
hebben zich bereid verklaard om met het Rijk prestatieafspraken te maken. 
Op 3 oktober 2008 is door het IPO een persbericht gepubliceerd dat uitgaat van de 
realisatie van 3578 MW op 21 december 2011. 

Om de realisatie van de doelstellingen te halen is in 2008 onderzoek gedaan naar 
mogelijke belemmeringen waar windenergieprojecten die in voorbereiding waren, de 
zogenoemde pijplijnprojecten, tegenaan liepen. De resultaten van dit onderzoek zijn 
gebundeld in het zogenoemde Projectenboek Windenergie (Bosch en Van Rijn, 
2008). Eén van de conclusies van het onderzoek was dat er voor de realisatie van 
veel projecten niet zozeer formele belemmeringen (bv. geluid, radar, provinciaal 
beleid, natuurwet, etc.) aanwezig zijn maar dat er op gemeentelijk niveau om 
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politieke gronden (verder genoemd 'zachte gronden') geen medewerking aan 
bestemmingsplanprocedures wordt verleend. 
Om de realisatie van dergelijke projecten toch mogelijk te maken is in de CHW, die 
op 31 maart 2010 van kracht is geworden, een maatregel voor het stimuleren van 
windinitiatieven opgenomen. Hiertoe is, door een aanvulling van de Elektriciteitswet, 
voor de provincies een expliciete bevoegdheid opgenomen om inpassingsplannen op 
te stellen voor windenergieprojecten met een vermogen van 5 - 100 MW (artikel 9e 
lid 1 Elektriciteitswet). Een bevoegdheid om inpassingsplannen op te stellen is 
opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die sinds 1 juli 2008 van kracht is. 
Maar de CHW kent aan deze bevoegdheid een bijzonder karakter toe door de 
provincies ook bij wet de plicht op te leggen om gebruik te maken van hun 
bevoegdheid. Hiervan is sprake indien een verzoek tot gebruikmaking van deze 
bevoegdheid wordt gedaan door een producent van windenergieprojecten en een 
gemeente een verzoek daartoe heeft afgewezen (artikel 9e lid 2 Elektriciteitswet). 
Tevens is met de CHW beoogd om het mogelijk te maken om een AMvB op basis 
van artikel 9e lid 6 van de Elektriciteitswet 1998 vast te stellen met daarin de 
vertaling van de nationale winddoelstellingen naar verplichte minimum 
realisatiedoelstellingen voor afzonderlijke provincies. Hiermee zou ook een verdeling 
kunnen worden gegeven van het !PO-voorstel van de realisatie van 3578 MW. De 
inhoud van deze AMvB is ten tijde van het opstellen van deze rapportage niet 
bekend. 

De inhoud van het relevante artikel 9e van de Elektriciteitswet is als bijlage 1 van dit 
rapport opgenomen. 

De CHW is erop gericht om met snelle en zorgvuldige procedures doelgericht te 
werken aan werkgelegenheid, duurzaamheid en de realisatie van de 
kabinetsdoelstellingen voor de korte termijn (eind 2011). Het is voor de Minister van 
VROM daarom van groot belang om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de 
uitvoering en de effectiviteit van de CHW voor het onderdeel windenergie. 

1.3 Doelstelling en resultaat 
Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de mogelijke invloed 
van de CHW voor de toepassing van het instrument 'inpassingsplannen' voor 
windenergieprojecten en op welke manier een effectieve uitvoering van 
de CHW bijgestuurd of ondersteund kan worden. 

Het resultaat van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht per provincie in 
de verwachte toepassing van het instrument 'inpassingsplannen' en de daarmee 
samenhangende kansen en knelpunten. 
Op basis van dit inzicht stelt de VI aanbevelingen aan de Minister van VROM voor ter 
bevordering van de implementatie van de CHW door de provincies. 
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2 Werkwijze 

Alle provincies zijn onderzocht door middel van literatuuronderzoek en een 
interview. Tijdens de interviews is gesproken met de windcoördinatoren van de 
provincies die in de meeste gevallen werden bijgestaan door RO-specialisten, 
juristen en/of planologen. 

Ter voorbereiding voor het onderzoek zijn de relevante beleidstukken 
(het provinciale windbeleid en Wro-beleid) van de provincies bestudeerd. Ook zijn 
de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van windenergie per provincie in 
beeld gebracht. Hiervoor is kennis gebruikt van de provincieaccounts van de VI, de 
gebiedsaccounts van de beleidsdirectie DGR/GO en de betrokken medewerkers van 
DGR/LOK. 

Ter verdere voorbereiding van de interviews, in de vorm van een gesprek, is de 
landelijke lijst met pijplijnprojecten, zoals door Agentschap NL wordt bijgehouden, 
gescreend op projecten die om 'zachte' gronden door gemeenten zijn of mogelijk 
worden afgewezen. Met bijna alle initiatiefnemers van deze projecten is telefonisch 
gesproken om hun zienswijze op de voortgang van de bestemmingsplan-procedures 
bij gemeenten en hun verwachtingen van de invloed van de CHW te vernemen. 

De interviews bij de provincies hebben zich gericht op de verwachting die de 
provincie heeft van de CHW en dè wijze waarop zij daar uitvoering aan denken 
te gaan geven. Hierbij is met name ingezoomd op het provinciale windbeleid en de 
provinciale opvattingen over het toepassen van het instrument 'inpassingsplannen'. 
Verder is samen met de provincie haar overzicht van lopende windenergieprojecten 
doorgenomen en onderzocht in welke gevallen van de CHW een impuls is te 
verwachten. 
De interviews zijn gestandaardiseerd door een vragenlijst. Van de interviews zijn per 
provincie deelrapportages opgesteld. Deze deelrapportages zijn ter feitenverificatie 
aan de provincies voorgelegd. Daar waar nodig heeft dit geleid tot aanpassing van 
de deelrapportages. 
Vervolgens is nagegaan of en welke aanbevelingen er aan de Minister van VROM 
kunnen worden gegeven om de toepassing van de CHW te bevorderen. 

Het concept van dit hoofdrapport is vervolgens voor commentaar voorgelegd aan 
het IPO en ter informatie aan de gesprekpartners van de provincies toegestuurd . 
Eventuele opmerkingen zijn verwerkt. 
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3 Resultaten 

3.1 Inleiding 
Het onderzoek richt zich op provincies en werd direct uitgevoerd na het van kracht 
worden van de CHW. De provincies hebben tijdens het onderzoek altijd snel en 
adequaat gereageerd op onze vragen en deelrapportages. Ook de sfeer waarbinnen 
het onderzoek heeft plaatsgevonden was prettig en constructief. 

De deelrapportages van de provincies zijn in bijlage 4 opgenomen. Elke 
deelrapportage is opgebouwd uit een weergave van: 

• Het provinciale beleid voor windenergie, 
• De sturingsfilosofie Wro in relatie tot de toepassing van inpassingsplannen, 
• De wijze waarop de provincie invulling denkt te geven aan de CHW, 
• De belemmeringen en kansen die de provincie daarbij ziet, 
• De door de provincie aangeven bijdrage aan de realisatie van windenergie door 

de CHW. 

Tot slot zijn conclusies door de onderzoekers opgenomen en zijn, indien gewenst, 
aanbevelingen genoemd die de uitvoering van de CHW op de korte termijn kunnen 
bevorderen. Met de deelrapportages wordt aan het doel voldaan om per provincie 
inzicht te verschaffen in de mogelijke toepassing van het instrument 
'inpassingsplannen' en de daarmee samenhangende kansen en knelpunten. 

In dit hoofdrapport, dat gebaseerd is op de detailinformatie per provincie, wordt in 
dit hoofdstuk het volgende beschreven: 
• Een bespiegeling van het provinciale windbeleid. 
• De provinciale opvattingen over het gebruik van de Wro. 
• Een algemeen beeld over de wijze hoe zal worden omgegaan met het 

instrument inpassingsplan voor windenergie op basis van de CHW. 
• Het door de provincie aangegeven effect van de CHW op het realiseren van 

windenergieprojecten op de korte termijn. 

In het hoofdstuk 4 leidt dit tot het trekken van conclusies over effect van de CHW en 
tot het doen van aanbevelingen. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Algemene windbeleid en uitvoering. 
Alle provincies hebben in hun beleid (structuurvisies, streekplannen en 
omgevingsplannen) aandacht voor de realisatie van windenergie. De meeste 
provincies hebben concrete doelstellingen geformuleerd voor een te bereiken aantal 
MW • s aan windenergie. Overall is het beleid gericht op het scheppen van de 
ruimtelijke randvoorwaarden en is het aan de gemeenten en in het bijzonder de 
initiatiefnemers om .met concrete plannen te komen voor de realisatie van 
windenergie. De provincies Noord-Brabant, Drenthe, Zuid-Holland en Friesland zijn 
hun windbeleid momenteel aan het herzien en voeren discussies over de 
doelstellingen en de aanpak. Limburg overweegt herziening. 

Om de provinciale doelstellingen te behalen zijn in de meeste provincies gebieden 
aangewezen waarnaar de voorkeur uitgaat bij de realisatie van windparken. 
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De overige gebieden zijn uitgesloten voor de realisatie van windenergieprojecten of 
moeten rekening houden met (beperkende) gebiedsgerichte randvoorwaarden. De 
tendens is een duidelijke voorkeur voor centralisatie van windmolens in parken en 
aansluiten bij infrastructuren en geïndustrialiseerde gebieden. De filosofie van 
inpassen in het landschap wordt steeds meer verlaten en vervangen door een 
uitgangspunt gericht op een ruimtelijk ontwerp die zoveel mogelijk rekening houdt 
met de gebiedskenmerken ter plekke. Het streven van een aantal provincies richt 
zich ook op het saneren van veel solitaire en/ of verouderde windmolens door 
herstructurering en opschaling in grotere parken. 
De provincies hebben allemaal windcoördinatoren aangesteld die de initiatieven in 
hun provincie in meer of mindere mate gemeenten ondersteunen en projecten 
volgen en aanjagen. 
Bij provincies die actief zijn worden hierbij prestatieafspraken gemaakt, synergie 
met gebiedsantwikkeling en andere ruimtelijke initiatieven gezocht en zo nodig 
subsidies en fondsen ingezet. 

3.2.2 Wro-agenda en provinciaal belang 
Het gebruik van het instrument 'inpassingsplan' is voor de provincies relatief nieuw, 
omdat het instrument, per 1 juli 2008, in de nieuwe Wro is geïntroduceerd. 

Onder de oude WRO moesten (bijna) alle gemeentelijke plannen en besluiten ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de colleges van Gedeputeerden Staten. 
Omgekeerd moesten gemeenten bij de opstelling van hun plan kijken naar onder 
meer het provinciaal beleid. Dat betekende dat de gemeenten hele goede 
argumenten moesten hebben om af te wijken van het provinciaal beleid. Gemeenten 
waren daarmee sterk afhankelijk van de provincies. Omgekeerd waren de provincies 
ook sterk afhankelijk van de gemeenten voor hetJuridisch-planologisch regelen van 
provinciale belangen. Provincies moesten wachten of gemeenten dat provinciale 
belang wilden vertalen in een ruimtelijk plan en dan op een door de provincie 
gewenst tijdstip en met een door de provincie gewenste kwaliteit. De provincies 
richtten hun inspanningen op het bewegen van gemeenten om dit belang te borgen. 

Onder de nieuwe Wro hebben de provincies een andere rol gekregen; zij hebben de 
positie van goedkeurende instantie verloren en daarvoor in de plaats een aantal 
nieuwe instrumenten gekregen. Zij kunnen nu bezwaar (zienswijze) indienen bij de 
gemeenteraad tegen een ontwerpplan en eventueel een reactieve aanwijzing 
indienen tegen een vastgesteld plan. Daarnaast kan de provincie zelf een plan 
opstellen, het inpassingsplan, waardoor zij niet meer afhankelijk hoeft te zijn van de 
gemeentelijke bereidheid om een provinciaal belang juridisch-planologisch mogelijk 
te maken. De provincie kan nu ook bij het inpassingsplan de provinciale 
coördinatieregeling van toepassing verklaren. De provincie kan ook een verordening 
opstellen waarin wordt aangegeven dat gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen en besluiten rekening moeten houden met benoemde provinciale belangen. 
Ten slotte heeft de provincie de mogelijkheid gehouden om een (pro-actieve) 
aanwijzing te geven aan een gemeente om een bestemmingsplan te maken voor 
een provinciaal belang. De inzet van deze provinciale instrumenten uit de Wro 
vereist wel dat er een provinciaal belang in het geding is. 
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De contramal daarvan is dat gemeenten meer vrijheid hebben gekregen voor het 
regelen van lokale belangen, omdat de plannen niet meer ter goedkeuring 
voorgelegd hoeven te worden aan Gedeputeerde Staten (GS). 
Provincies moeten natuurlijk wennen aan hun nieuwe rol en aan de nieuwe 
instrumenten. Zeker bij nieuwe instrumenten, zoals een inpassingsplan, is men 
vooralsnog terughoudend vanwege aspecten als de bestuurlijke verhoudingen 
tussen GS en Provinciale Staten (PS) en tussen provincies en gemeenten en 
vanwege de juridische onbekendheid en onzekerheid. 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle provincies windenergie (of duurzame energie) 
benoemen als een provinciaal belang .. Utrecht typeert windenergie als 'belangrijk 
onderwerp' , en daarvoor ook ambities te hebben, maar spreekt niet van een 
provinciaal belang. 
Het provinciaal belang wordt gezien in relatie tot het belang om duurzame energie 
te realiseren en in een enkel geval om verrommeling van het landschap tegen te 
gaan door ruimtelijke kaders te stellen. 

Het gebruik van de Wro-instrumenten voor de realisatie van windenergie laat zich 
afleiden uit de bestudeerde Wro-agenda 's. In deze zogenaamde Wro-agenda geeft 
de provincie aan op welke wijze zij de provinciale belangen wil realiseren en welke 
rol andere partijen hierin kunnen spelen. 
In bijlage 2 van dit rapport wordt per provincie aangegeven of wind een provinciaal 
belang is en een omschrijving van de Wro agenda en de ervaring in zijn 
algemeenheid met inpassingsplannen weergegeven. 

Het beeld bij de realisatie van windenergie is dat de provincies de bevoegdheid om 
provinciale belangen vast te leggen door inpassingsplannen op te stellen, wel 
onderkennen. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid tot verschuiven van de regierol 
naar een actievere rol en kunnen door het opstellen van inpassingsplannen 
energieprojecten worden gerealiseerd in door de provincie aangewezen prioritaire 
gebieden. Maar de provincies zullen dit instrument alleen in uitzonderingsgevallen 
Inzetten en alleen na overleg en in overeenstemming met de betreffende gemeente. 
In zijn algemeenheid hebben provincies tot nu toe weinig ervaring met het opstellen 
van inpassingsplannen. · 

De provinciè Groningen gaat in haar beleid zover dat ze stelt dat indien gemeenten 
niet meewerken ze de wettelijke doorzettingsmacht van inpassingsplannen ook zal 
gaan gebruiken. De provincie Noord-Holland hanteert het uitgangspunt dat 
provinciale belangen via een pro-actieve rol van de provincie verwezenlijkt moeten 
worden. Hiermee wordt bedoeld het inzetten van de eigen instrumenten tenzij het 
via bestuurlijke weg bereikt kan worden. Provincie Zuid-Holland stelt ten slotte in 
haar concept windbeleid dat ze lnpassingsplannen zal opstellen als gemeenten 
binnen twee jaar nog niet hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke procedures 
hebben genomen. Andere omschrijvingen gaan uit van. een beperking van de 
toepassing van het instrument inpassingsplan tot die gevallen waar de provincie zich 
hoofdzakelijk of exclusief verantwoordelijk vindt. Voor windenergie is in alle gevallen 
de uitvoering aan de gemeenten gelaten en is dit dus niet van toepassing. 
Provincie Utrecht zal terughoudend zijn met de inzet van Wro-instrumenten omdat 
windenergie niet als provinciaal belang is aangemerkt. Provincie Flevoland heeft 
geen beleid vastgesteld voor inpassingsplannen. 
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Gerealiseerd moet worden dat het vigerend beleid is geformuleerd onder de werking 
van de Wro waarbij de CHW nog niet van kracht was. 
De uitvoering van de plicht van de CHW om inpassingsplannen op te stellen zal, 
volgens de provincies, worden opgepakt binnen de cultuur en ambities van de 
hierboven beschreven Wro-agenda 's. De gewenste actieve rol van de provincie 
door de CHW lijkt in te druisen tegen het vigerend beleid en heersende cultuur. 

3.2.3 Implementatie CHW in provinciaal beleid en uitvoering 

De CHW legt via een invoeging bij artikel 9 van de Elektriciteitswet PS een wettelijke 
plicht op om hun bevoegdheid te gebruiken als een initiatiefnemer daarom verzoekt 
en als een gemeente geen medewerking aan wil verlenen. De provincies zijn zich 
hiervan bewust en deze wettelijke plicht zal uiteindelijk worden uitgevoerd. 
Enkele initiatiefnemers hebben zich inmiddels ook al bij de provincies gemeld met 
het verzoek om een inpassingsplan op te stellen of zijn van plan een melding in te 
dienen. M'et name hierdoor zien de provincies zich nu geconfronteerd met het 
gegeven om de toepassing van inpassingsplannen op basis van artikel 9e, lid 2 van 
de Elektriciteitswet concreter in hun beleid en uitvoering te integreren. Met name 
deze provincies maken op dit moment dan ook beleid op of uitvoeringsinstructies 
voor het in behandeling nemen van verzoeken om inpassingsplannen en het 
afwegingskader welk ze hanteren bij de besluitvorming. 
Hierbij wordt met name gediscussieerd over de uitleg en invulling van lid 2 en lid 5 
van artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998. 
Er spelen drie aspecten een rol, te weten: 
1. De indieningsvereisten; 
2. De ruimtelijke onderbouwing; 
3. De uitzonderingsmogelijkheden. 

Ad. 1, De indieningsvereisten 
De uitleg van de vraag wanneer er sprake is van een afgewezen verzoek door een 
gemeente is een cruciaal element in het wel of niet in behandeling nemen van een 
verzoek door de provincie. Is een afwijzing op een principeverzoek om medewerking 
door het college voldoende of is een raadsbesluit nodig? Of moet er sprake zijn van 
een volledig doorlopen bestemmingsplanprocedure? In de wet en toelichting wordt 
geen verdere invulling gegeven. 

Ad ~ 2, De ruimtelijke onderbouwing 
De mogelijke ruimtelijke onderbouwing en vrijheid hierin voor de provincie lijkt, door 
het thans nog ontbreken van een nadere toelichting, op gespannen voet te staan 
met de realisering van de rijksopdracht. Met andere woorden: welke ruimtelijke 
beleidsvrijheid hebben PS om een verzoek af te kunnen wijzen vanwege strijdigheid 
met een goede ruimtelijke ordening. Provincies vrezen dat door de verplichting van 
de CHW ook hun regie op eigen beleid wordt doorkruist waardoor de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit niet gerealiseerd kan worden. 

Ad. 3, De iJitzonderingsmogelijkheid 
Als derde punt binnen de vertaling van de CHW in het eigen beleid speelt de vraag 
wanneer een beroep op de uitzonderingsmogelijkheid van lid 5 van artikel 9e van de 
Elektriciteitswet kan worden gedaan. Immers als van een initiatief niet redelijkerwijs 
valt te verwachten dat de toepassing van de bevoegdheid van de provincie de 
besluitvorming zal versnellen en er aan de provinciale minimum realisatienorm is 
voldaan dan hoeven PS geen gebruik te maken van haar bevoegdheid. Een veel 
gehoord argument is dat een procedure voor inpassingsplannen bij de provincie niet 
sneller zal verlopen dan een procedure bij de gemeente (bezwaar en beroep zijn 
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veelal bepalend). Ten tweede stellen de provincies zich veelal op het standpunt dat 
zij haar (eigen) doelstellingen wel gaan realiseren. Het ontbreken van de verdeling 
van de rijksdoelstellingen naar de individuele provincies leidt nog steeds tot 
inhoudelijke discussies en verschillende verwachtingen en inzichten tussen 
provincies en het Rijk. 

De diverse uitleg van de hierboven genoemde vraagpunten schept onduidelijkheid of 
en in welke mate een bandbreedte voor eigen afweging mogelijk is. Door de 
provincies (via de gezamenlijke BLOW-coördinatoren) zijn hierover vragen gesteld 
aan de Ministeries van VROM en Economische Zaken. De conceptbeantwoording 
bevestigt de hiervoor genoemde beleidsvrijheid. 

3.3 Kansen en belemmeringen 
Een aantal provincies ziet de dreiging van de CHW als stok achter de deur in hun 
discussie met de gemeenten om windenergie projecten te realiseren. Provincies 
intensiveren dan ook hun rol als regisseur naar de gemeenten om positieve 
besluitvorming in gemeenten te stimuleren en zoveel mogelijk te ondersteunen om 
zodoende ook verzoeken om inpassingsplannen te voorkomen. Andere provincies 
zien de CHW als een ruimtelijke procedure die tegen het provinciale beleid en 
bestuurscultuur kan indruisen. 

Per provincie wordt de volgende invloed op het provinciaal beleid door de CHW 
aangegeven. 

Tabel 1 
Provincie Invloed CHW op provinciaal beleid 
Groningen De provincie ziet de CHW als eventueel steuntje in de rug voor het 

provinciaal windbeleid maar het heeft geen effect op de huidige 
werkwij ze. 

Drenthe De provincie verwacht geen effect op de huidige werkwijze maar het 
kan de goede relatie met gemeenten blokkeren. 

Friesland Voor de provincie heeft de CHW geen effect op de huidige werkwij ze. 
Overijssel De provincie ervaart de CHW als steun in de rug voor het provinciaal 

beleid. Gemeenten weten dat de provincie de regie kan nemen. Ook 
wordt zij nu gedwongen om voor een verzoek voor de "overige 
gebieden" het initiatief te nemen. 

Gelderland De provincie Gelderland wenst vooralsnog geen gebruik te maken 
van het instrument inpassingsplannen. 

Utrecht Voor de provincie komt de CHW te vroeg. Voor een goede 
doorwerking van de CHW zou eerst de voor 2012 geplande 
herziening van de provinciale Structuurvisie en het Windplan moeten 
plaatsvinden. 

Flevoland De CHW heeft geen meerwaarde voor de provincie. 
Noord- De CHW is niet direct van invloed op het huidige handelen van de 
Brabant provincie dat gericht is op samenwerking. Pas als de toekomstig 

opgelegde norm binnen de bestaande kaders niet gehaald kan 
worden kan het instrument ingezet worden. 

Limburg Bij grote projecten kan de CHW van invloed zijn. Bij het ontbreken 
van draagvlak bij gemeenten kan de provincie makkelijker het 
inoassingsplan als instrument inzetten (stok achter de deur) . 

Zeeland De CHW zal geen invloed hebben op het huidige beleid en de 
realisatie daarvan. Zij verwacht op basis van een goede 
samenwerking met de gemeenten de windprojecten gerealiseerd te 
krijgen . 
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Zuid-Holland De provincie ervaart de CHW als steuntje in de rug voor het willen 
realiseren van bepaalde windprojecten. Zij vindt tevens dat de CHW 
onvoldoende bestuurlijke ruimte biedt voor de door de provincie 
gewenste wijze van sturing waarbij een gemeente de ruimte wordt 
gegeven om binnen twee jaar de gewenste locatie(s) in een 
bestemmingsplan vast te leggen. 

Noord-Holland De CHW geeft een signaal aan gemeenten dat de provincie een 
duidelijke taak heeft op het gebied van windenergie. Dit vergroot de 
onderhandelinqsruimte van de provincie naar gemeenten toe. 

Belemmeringen 
Belemmeringen zijn tijdens het onderzoek ook in beeld gebracht. 
Zo ziet een enkele provincie de CHW als obstakel voor de uitvoering van het 
vigerend ruimtelijk beleid. Namelijk door te ruime zoekgebieden zouden veel 
initiatieven voor verrommeling kunnen zorgen, sanering van solitaire molens in de 
weg staan of verder een zorgvuldige regie van de provincie op een 
windenergieproject kunnen hinderen. Dit kan leiden tot een discussie over inperking 
van zoekgebieden. 

Door de provincies zijn de volgende aandachtspunten naar voren gebracht die de 
uitvoering van de CHW belemmeren: 
1. Ontbreken ervaring ruimtelijke procedures; 
2. Verkrijgen informatie van gemeente/weerleggen onderbouwing gemeenten; 
3. Omgaan met planschade; 
4. 'Plicht' alternatieve locaties. 

Ad 1, Ontbreken ervaring ruimtelijke procedures 
Provincies hadden tot voor kort een belangrijke rol bij het toetsen van ruimtelijke 
plannen van gemeenten. Zij hebben veelal geen ervaring met het concreet opstellen 
van ruimtelijke plannen. Er worden lange en juridische complexe procedures 
voorzien. Dit moet in veel gevallen uitbesteed worden omdat de staande organisatie 
er qua kennis en tijd nog niet op is ingericht. 

Ad 2, Verkrijgen informatie van gemeente/weerleggen onderbouwing gemeenten 
Provincies zien praktische problemen om halverwege een RO-procedure het stokje 
over te moeten nemen van een gemeente. Genoemd wordt het mogelijk moeilijk 
kunnen verkrijgen van de relevante stukken waarop de gemeente haar oordeel heeft 
gebaseerd om deze onderbouwing te kunnen weerleggen. 

Ad 3, Omgaan met planschade 
Als de provincies worden verplicht inpassingsplannen ·op te stellen zal ook de 
afhandeling van planschade bij hen terecht komen. De financiering hiervan is niet 
duidelijk. 

Ad 4, 'Plicht' alternatieve locaties 
In de discussie over inpassingsplannen en de CHW komt steeds de plicht tot het 
zoeken van alternatieve locaties voor een initiatiefnemer aan de orde. Dit is geen 
wettelijke plicht volgens de CHW maar kan als onderdeel van een goede ruimtelijke 
afweging worden gezien. Praktisch wordt hier een probleem voorzien. Immers de 
meeste windinitiatieven ontstaan veelal vanuit grondposities. Het bieden van een 
andere locatie is hierdoor niet eenvoudig. 

Voor een overzicht van de aangegeven belemmeringen per provincie wordt 
verwezen naar bijlage 3. 
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3.4 Pijplijnprojecten 
In de wereld van windenergie wordt veel gesproken over de zogenaamde 
'pijplijnprojecten '. Er is geen eenduidige definitie; in dit kader verstaan we eronder 
de projecten voor realisatie van windenergie zoals die op enig moment in ons land 
bij de overheid bekend zijn geworden. Verschillende overzichten van de diverse 
pijplijnprojecten worden landelijk maar ook provinciaal bijgehouden. Dit zijn 
momentopnames en de concreetheid van deze projecten varieert enorm. Zo zijn er 
projecten die slechts een eerste idee zijn tot projecten die in eindstadium van 
vergunningprocedures zijn. 

Ter voorbereiding van het onderzoek is getracht zicht te krijgen op 
windenergieprojecten die mogelijk onder de reikwijdte van de CHW zouden komen 
te vallen. Dit leverde een beperkte lijst oJj van initiatieven. In totaal was er een lijst 
met 18 projecten. Nadere informatie van de desbetreffende initiatiefnemers heeft 
deze lijst verder geconcretiseerd. Uit de consultatie van de initiatiefnemers bleek dat 
voor negen projecten er mogelijk een beroep op de CHW zal worden gedaan. Voor 
de andere projecten bleek geen sprake te zijn van een te verwachten weigering van 
de gemeente op zachte gronden. 

Praktijk is dat eventuele bestuurlijke weerstand vaak op voorhand bekend is en 
initiatiefnemers niet investeren in onderzoek en verdere projectvoorbereiding als de 
kans op slagen klein is. De meeste projecten stagneren volgens de provincies en 
initiatiefnemers op provinciaal beleid of in de vergunningtrajecten door bezwaar- en 
beroepsprocedures. 
Bij de interviews met de provincies is ingezoomd op de verwachting van de 
provincie, gebaseerd op haar overzicht, de door de VI geselecteerde initiatieven, en 
van projecten die door de gemeenten afgewezen zijn/zullen worden en waarvoor 
een verzoek om inpassingsplan is te verwachten. Het eerder verkregen beeld van 
het beperkte aantal projecten is hiermee bevestigd. Door de interviews is inzicht 
verkregen in de door de provincie aangegeven bijdrage van de CHW aan 
winddoelstelling op korte termijn (2011). 

Tabel 2: provinciale verwachting realisatie windenergie op korte termijn door de 
CHW 
Provincie · Geschat vermogen windenergie door inpassingsplannen 

CHW OD korte termiin 
Groningen 0 
Friesland 0 
Drenthe 0 
Overijssel 27 MW 2 projecten 
Gelderland 0 
Flevoland 0 
Utrecht 0 
Noord-Holland 0 
Zuid-Holland 0 
Zeeland 0 
Brabant 0 
Limburg 0 

De aangegeven bijdrage van de CHW is op korte termijn een zeer bescheiden 27 
MW. 
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In Noord-Holland is een door de gemeente afgewezen pijplijnproject (6 MW) 
meegenomen in haar aanpak voor herstructurering. 
Door Provinciale Staten van Gelderland zijn twee verzoeken om inpassingsplannen 
afgewezen omdat Provinciale Staten van mening zijn dat haar 
windrealisatiedoelstellingen vooralsnog zullen worden gehaald. 
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4 Conclusies en Aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
I. De VROM-Inspectie concludeert op grond van het uitgevoerde onderzoek 

dat de CHW op de korte termijn weinig zal bijdragen aan de realisatie van 
windenergieprojecten via provinciale inpassingsplannen. 

II. Provincies vermoeden dat de verplichtende werking van de CHW de regie op 
eigen beleid en bestuurscultuur (sturingsfilosofie Wro) zal doorkruisen. Het 
instrument 'Inpassingsplannen' is (nog) niet geïnstitutionaliseerd als Wro
instrument met doorzettingsmacht waarmee een provinciaal beleidsdoel ook 
mogelijk wordt gemaakt. Het provinciaal beleid is erop gericht om 
randvoorwaarden te scheppen met het oog op realisatie van 
duurzaamheidsdoelstellingen en een goede ruimtelijke kwaliteit. De feitelijke 
realisatie blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten en vooral van 
initiatiefnemers. In de huidige bestuurscultuur en overleg-omgangsvorm 
wordt het instrument sporadisch, en alleen in goed overleg, ingezet voor 
meestal gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen. 

III. De meeste provincies hebben geen ervaringen met het opstellen van 
inpassingsplannen wat in eerste instantie vertragend kan werken. Het 
ontbreken van een financiële vergoeding van de opgelegde wettelijke taak 
(inpassingsplannen) en de mogelijke planschadevergoeding wordt als 
belemmering gezien om de taak op te gaan pakken. 

IV. Uit de discussies bij de provincies valt af te leiden dat de uiteindelijke 
uitvoering van de bevoegdheid en plicht om een verzoek om inpassingsplan 
in procedure te nemen en tot positieve besluitvorming te brengen, varieert 
en meebuigt met de mate van pro-activiteit van de provincie op het gebied 
van windenergie en in hoeverre de provincie denkt haar 
windenergiedoelstellingen te zullen behalen. 

V. De implementatie van de CHW lijkt een ruime bandbreedte toe te staan 
waarbinnen de provincies afhankelijk van haar ambitie kan acteren. Over de 
exacte invulling van de CHW is thans nog veel onduidelijkheid. De vragen 
die worden gesteld door individuele provincies en IPO zijn ook gericht aan de 
ministeries van Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en VROM. Zo zijn er veel vragen over de (formele) 
gronden waarbij een melding in behandeling dient te worden genomen Ook 
door het ontbreken van de concrete invulling van de realisatie AMvB kunnen 
provincies thans niet inschatten in hoeverre zij in de praktijk (veelvuldig) 
inpassingsplannen gaan opstellen of dat zij een succesvol beroep kunnen 
doen op de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 9e lid 5 van de 
Elektriciteitswet. 

VI. Concreet zijn er op dit moment weinig pijplijnprojecten die qua omvang of 
projectontwikkelingsfase voldoen aan de randvoorwaarden van de CHW. De 
bijdrage aan winddoelstellingen op korte termijn is daardoor zeer 
bescheiden. Bij één provincie zijn op de korte termijn procedures voor 
inpassingsplannen te verwachten. Deze plannen leveren in totaal maximum 
27 MW op. 
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4.2 Aanbevelingen 

Om de implementatie van de CHW te ondersteunen door het Rijk doet de VI de 
volgende aanbevelingen aan de minister van VROM. 

A. Versterk de informatiepositie van provincies: 

1. Investeer in een heldere (rijks) communicatie naar de provincies over de 
doelstelling en uitleg van de CHW. Hierbij zou ook aandacht besteed moeten 
worden aan de nieuwe rol van provincies onder de Wro, de nationale 
(minimale realisatie AMvB) en provinciale winddoelstellingen en de mogelijke 
interventies van de Minister van VROM indien provincies de opgelegde 
minimum realisatienorm niet halen. 

2. Zorg hierbij voor draagvlak om te komen tot één gemeenschappelijke 
communicatietraject tussen alle betrokken bestuurlijke partijen (LNV, EZ, 
VROM en provincies) waarbinnen alle, door de provincies gestelde vragen of 
nog te stellen vragen op ambtelijk en bestuurlijk niveau eenduidig 
beantwoord en toegelicht worden. 

3. Initieer een (learning by doing) project waarin een inpassingsplan wordt 
opgesteld. Veel van de antwoorden op de gestelde vragen van de provincies 
worden getest in een concrete melding die behandeld gaat worden. Door 
actief betrokken te worden in een dergelijk traject kan veel kennis en 
ervaring worden opgedaan die voor andere provincies gebruikt kan worden. 
Hierdoor wordt de kans op onnodige/niet succesvolle procedures verkleind. 

B. Investeer in het soepel laten verlopen van ruimtelijke procedures: 

4. Zorg, in overeenstemming met IPO, voor een uniforme uitvoering van de 
CHW zodat ook initiatiefnemers (die veelal landelijk opereren) met dezelfde 
procedure eisen worden geconfronteerd. 

5. Volg de windenergieprojecten intensiever en jaag deze waar nodig aan door 
met alle actoren (initiatiefnemers, gemeenten, provincies en andere 
betrokken ministeries) werkafspraken te maken om een kortere 
proceduretijd te bewerkstellingen. 
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5 Bijlagen 

Bijlage 1: Artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 

Bijlage 2: Overzicht provinciaal belang, Wro-agenda en ervaringen 
inpassingsplannen 

Bijlage 3: Invloed CHW op provinciaal beleid en belemmeringen 

Bijlage 4: Uitvoering windenergie in relatie tot Crisis- en herstelwet I 
Energiewet 1998 (aparte publicatie Vl-2010-07) 
Groningen 
Drenthe 
Friesland 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Flevoland 
Noord Brabant 
Limburg 
Zeeland 
Zuid Holland 
Noord Holland 
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Bijlage 1: Artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 

1. Provinciale staten zijn bevoegd voor de aanleg of uitbreiding van een productie
installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van 
windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW, 
met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een net, gronden aan te 
wijzen en daarvoor een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, 
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. De gemeenteraad is voor de 
duur van tien jaren na de vaststelling van het inpassingsplan niet bevoegd voor 
die gronden een bestemmingsplan vast te stellen. 

2. Provinciale staten geven in ieder geval toepassing aan de bevoegdheid op 
grond van het eerste lid indien een producent een voornemen tot de aanleg of 
uitbreiding van een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid schriftelijk 
bij hen heeft gemeld en de betrokken gemeente een aanvraag van die 
producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan met 
betrekking tot de gronden, bedoeld in het eerste lid, heeft afgewezen. Voor het 
doen van de melding en de daarbij te verstrekken gegevens kunnen provinciale 
staten een formulier vaststellen. 

3. Artikel 3.26, tweede en derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van 
overeenkomstige toepassing. Artikel 3.26, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening is niet van toepassing. 

4. Ten aanzien van de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.3, in 
samenhang met§ 3.4.1 en§ 3.4.2, of in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening, dan wel in Hoofdstuk IV, afdeling 1, van de Woningwet, 
met uitzondering van artikel 57 van die wet, treden gedeputeerde staten in de 
plaats van burgemeester en wethouders. Artikel 3.26, vierde lid, tweede tot en 
met vierde volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

5. Provinciale staten kunnen, zo nodig in afwijking van het tweede lid, besluiten 
geen toepassing te geven aan het eerste lid indien: 

a. in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van een productie
installatie als bedoeld in het eerste lid, redelijkerwijs niet valt te 
verwachten dat toepassing van dit artikel de besluitvorming in 
betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke 
voordelen zijn verbonden; en 

b. is voldaan aan de voor die provincie gestelde minimum realisatienorm. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van onze minister wordt per 
provincie een minimum realisatienorm vastgesteld. De voordracht voor de 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken 
nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
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Bijlage 2: Samenvatting provinciaal belang, WRO-agenda en overzicht ervaring 
met inpassingsplannen (mei 2010). 

'Wind' als Kenmerken van het beleid voor Ervaring met 
Provinciaal toepassing instrument inpassingsplannen 
belang 'Inpassingsplannen' (mei 2010} 
benoemd? 

De provincie Groningen heeft de sturingsfilosofie Er zijn tot op heden 
Groningen voor toepassing van de Wro Inpassingsplannen .in geen 

2008 (GS, 5 februari 2008) in een inpassingsplannen in 
la beleidsdocument vastgelegd en heeft daarnaast de provincie 

aangegeven dat daar waar gemeenten geen Groningen opgesteld. 
volledige medewerking verlenen zij de wettelijke 
doorzettingsmacht op grond van de Wro zal 
oebruiken om vertra ging te voorkomen. 

De provincie zal het inpassingsplan inzetten Er zijn tot op heden 
Drenthe wanneer gemeenten geen volledige medewerking geen 

verlenen om het provinciaal belang te realiseren inpassingsplannen 
la en dan alleen in uitzonderlijke situaties en pas na door de provincie 

raadpleqinq van de betreffende oemeente. Drenthe oooesteld. 

De provincie zal het instrument inpassingsplan in Er zijn tot op heden 
Friesland uitzonderingsgevallen toepassen wanneer een tweetal 

gemeenten geen volledige medewerking verlenen inpassingsplannen 
la om het provinciaal belang te realiseren en de opgesteld: Centrale 

provincie zich hoofdzakelijk of exclusief As en voor de 
verantwoordelijk ziet. w@verbredinq N381 

De sturingsfilosofie Wet ruimtelijke ordening De provincie 
Overijssel (Wro) van de provincie Overijssel gaat er van uit Overijssel heeft één 

dat gemeenten het initiatief nemen. De provincie inpassingsplan in 
la neemt bij het realiseren van provinciale belangen voorbereiding 

als basis een terughoudende rol in. (omleiding (N340) en 
één in overweoino. 

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat Vooral voor het 
Gelderland wanneer de doelstelling niet op basis van onderwerp 

vrijwilligheid wordt gehaald het voor hen rondwegen is de 
la bespreekbaar is dat het instrument provincie actief; een 

inpassingsplan wordt ingezet. Provinciale Staten voorbeeld is het 
wensen vooralsnog geen gebruik te maken van vastgestelde 
het instrument inpassingsplannen. inpassingsplan van de 

rondweg in Zutohen 

De beleidslijn nieuwe Wro geeft aan dat de De provincie heeft 
Utrecht provincie voor de realisatie van de provinciale nog geen ervaring op 

belangen vooral pro-actief wil samenwerken met het gebied van 
Nee andere partijen. Daar passen verschillende inpassingsplannen. 

rolinvullingen bij zoÇJis bijvoorbeeld ontwikkelaar, 
beschermer en coördinator. Indien nodig past de 

provincie ook robuuste ontwikkelinstrumenten toe 
zoals het inpassingsplan. Omdat windenergie 
geen provinciaal belang is zullen Provinciale 

Staten zeer terughoudend omgaan met het 
oebruik van het instrument inpassin_g_s_Qi an. 
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De provincie realiseert haar provinciale belangen Eén inpassingsplan in 

Flevoland via samenwerking voorbereiding dit plan 

beoogt de realisatie 

Ja van de ecologische 
verbinding tussen 
Oostvaardersplassen 
en het Horsterweid. 

De provincie kiest voor het realiseren van haar Gerealiseerd 

Noord- beleidsdoelen voor de inzet van pro-actieve Overdiepse Polder, 

Brabant instrumenten. Re-actieve instrumenten worden 2009). 

pas ingezet als de realisatie van provinciale Twee in de planning: 

Ja belangen dat noodzakelijk maakt. Agro & Food Cluster 

In de uitwerkingsagenda van de West-Brabant 

interimstructuurvisie is aangegeven dat het (Dinteloord) en het 

inpassingsplan niet als instrument wordt ingezet Logistiek Park 

voor de realisatie van windenergieproiecten. Moerdij k. 

Het vastgestelde Sturingsdocument nieuwe Wro Ervaring met het 

Limburg en het toepassingskader geven aan dat de inpassingsplan 
provincie vooral bij grootschalige projecten in Greenportlane en 

Ja kernregio's uit het coalitieakkoord actief gebruik heeft een ander plan 

wil maken van inpassingsplannen. Uitgangspunt in voorbereiding. 

daarbij is dat overeenstemming met betrokken 

gemeenten is bereikt. Zo niet zal de provincie 
haar verantwoordeliikheid nemen. 

De sturingsfilosofie Wet ruimtelijke ordening van De provincie is voor 
Zeeland de provincie Zeeland gaat uit van een twee projecten bezig 

gelijkwaardigheid van wettelijke en niet-wettelijke met een 

Ja instrumenten en komt erop neer dat in essentie inpassingsplan; 
wordt ingezet op samenwerking met de Waterdunen en 
gemeenten. Een inpassingsplan voor de realisatie Westersehelde 

van windenergie is dan ook op voorhand niet aan Container Terminal. 
de orde. 

De sturingsfilosofie Wet ruimtelijke ordening van Voor onder meer 
Zuid- de provincie Zuid-Holland gaat er van uit dat infrastructuur en 

Holland gemeenten een sleutelrol hebben bij de natuur stelt 
ruimtelijke inpassing van windenergie. Bij het Provinciale Staten 

Ja realiseren van provinciale belangen is de inpassingsplannen 
provincie terughoudend. Indien herhaalde vast 
pogingen tot het maken van bestuursakkoorden 

falen zal de provincie haar provinciale belangen 
onder andere via inpassingsplannen gaan 
realiseren. 

De provincie hanteert als uitgangspunt dat de De provincie is 
Noord- gedefinieerde provinciale belangen via een pro- gestart met het 
Holland actieve rol verwezenlijk moeten worden. Pro- opstellen van een 

actief betekent dat in principe de eigen viertal 
Ja instrumenten worden gebruikt, tenzij er inpassingsplannen. 

mogelijkheden zijn via de bestuurlijke weg of in 
het geval van een inpassingsplan de gemeente 
binnen de wettelijke mogelijkheden graag zelf wil 

en kan uitvoeren. 
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Bijlage 3: Invloed op uitvoeringsbeleid en belemmeringen bij de invoering CHW. 

Provincie Belemmeringen 
Groningen De provincie ziet geen belemmeringen indien zij een 

inpassingsplan zal opstellen voor windenemie 
Drenthe De huidige regierol van de provincie kan gehinderd worden door 

deze nieuwe taak en daarmee de uitvoering van het huidige 
beleid. 

Friesland De provincie ziet geen meerwaarde. De provincie vindt dat het 
wind~energiedossier door de CHW is verhard . Pas als de AMvB 
van kracht is zal het effect voor de_m-ovincie duideiJik worden. 

Overijssel De provincie heeft nog veel vragen over de werking van de 
wetswijziging. Ook ziet zij zich gedwongen om mee te werken aan 
een realisering van een windproject op een locatie die niet de 
uitdrukkelijk haar voorkeur heeft en overweegt om haar 
windbeleid aan te passen. 

Gelderland Er is nog een groot aantal vraagpunten. De provincie heeft 
expertise voor het opstellen van inpassingsplannen. Het ontbreekt 
echter aan expertise en capaciteit voor het uitvoeren van het 
uitvoeringsbesluit, zoals bijvoorbeeld het verlenen van 
bouwvergunningen. 

Utrecht De bestaande relatie tussen gemeenten en provincies kan onder 
druk komen te staan. De CHW druist mogelijk in tegen de het 
beleidsuitqanqspunt van de qemeenteliike autonomie. 

Flevoland De provincie heeft nog veel vragen over de juiste invulling van de 
wetswijziging in de Elektriciteitswet. Zo is het onduidelijk of 
ongewenste (vanuit provinciaal beleid) initiatieven toch 
gehonoreerd moeten worden. 
Door het opstellen van duidelijke indieningsvereisten wil zij 
voorkomen dat veel capaciteit opgaat aan onvoldoende 
onderbouwde verzoeken. 

Noord- De provincie heeft een aantal praktisch (technisch inhoudelijke) 
Brabant vraqen over het kunnen realiseren van windenenergie. 
Limburg De provincie ziet geen belemmeringen indien zij een 

inoassingsplan zal opstellen voor windenemie 
Zeeland Niet qenoemd. 
Zuid-Holland Er ligt spanning tussen de huidige sturingsfilosofie van de 

provincie waarin de gemeenten twee jaar krijgen om de gewenste 
locaties in bestemmingsplannen op te nemen en de 
uitgangspunten van de CHW. -Noord- De CHW doorkruist de huidige Noord-Hollandse strategie om het 

Holland windenergiebeleid vorm te geven. Het kan zelfs contraproductief 
werken. Er ziin noq veel vraqen en wensen. 
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Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 40 - Kernkwaliteiten_ Waardevolle_landschappen.pdf 





Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen 
uitwerking Streekplan Gelderland 2005 

Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 16 mei 2006 

Deze streekplanuitwerking bestaat uit een uitwerking van de kernkwaliteiten landschap en 
cultuurhistorie die in het streekplan voor de Waardevolle landschappen zijn vastgesteld (Streekplan 
Gelderland 2005, p.117-124). 
De opbouw is als volgt. 
1. Aanleiding en doel 
2. Omgaan met kernkwaliteiten Waardevolle landschappen 
3. Kernkwaliteiten in hun regionale context 
4. Inhoudelijke uitwerking kernkwaliteiten Waardevolle landschappen 
In bijlage 1 zijn enkele begrippen toegelicht. In bijlage 2 zijn enkele kleine onjuistheden en 
vergissingen gecorrigeerd die in de weergave van de kernkwaliteiten in het streekplan zijn geslopen. 

De tekst van hoofdstukken 2 en 4 heeft streekplanstatus tenzij in de tekst anders is aangegeven. Bij 
hoofdstuk 4 horen de plankaarten 4.1 tot en met 4.28, een per Waardevol landschap. 



Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

1. Aanleiding en doel 

Er zijn in Gelderland gebieden van bovenlokaal belang voor wat betreft de natuurlijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Deze gebieden hebben blijvend belang voor de 
verstedelijkende samenleving: als identitéitsrijke 'groene contramal' van en in de dynamische 
stedelijke netwerken, als rust- en ontspanningsruimte, en als leefgebied voor plant en dier. 
Gebieden met dergelijke bovenlokale belangen zijn door de provincie in het Streekplan Gelderland 
2005 aangewezen. Tot deze gebieden behoren die met aanduiding 'Waardevolle landschappen'. Ze 
bezitten belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, die deels overlappen met 
natuurlijke kwaliteiten. 

In het streekplan zijn voor de Waardevolle landschappen begrenzingen weergegeven en 
afwegingsformules opgenomen. De inhoudelijke omschrijving is beknopt. 
Voor een goede doorwerking naar (boven)lokale ruimtelijke plannen en inrichtingsplannen, en voor 
een goede invulling van de basisafwegingsformules 'nee, tenzij' en 'ja, mits' is het nodig om meer 
concreet aan te geven om welke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten het gaat, waar 
deze voorkomen en hoe ermee om te gaan. Daarom is in het streekplan hiervoor een uitwerking 
aangekondigd. De uitwerking komt tevens tegemoet aan de vraag van het Rijk aan de provincie (Nota 
Ruimte) om de wezenlijke kenmerken en waarden van Nationale landschappen te beschrijven. 

Deze uitwerking is in lijn met de sturingsfilosofie van het streekplan: alleen bemoeienis ambiëren 
wanneer er bovenlokale belangen in het geding zijn, maar daarover dan ook zo duidelijk mogelijk zijn. 
De streekplanuitwerking richt zich primair op de Gelderse gemeenten. 

Samenhang met Nationale landschappen, Zoekzones stedelijke functies, Landschapsboek 
Voor Nationale landschappen is als uitvloeisel van de Nota Ruimte een afzonderlijke 
streekplanuitwerking aangekondigd (Streekplan Gelderland 2005, p. 236); per Nationaallandschap 
wordt dit in de loop van 2006 uitgewerkt. Nationale landschappen overlappen deels met de 
Waardevolle landschappen. Zie daarvoor kaart 1. De uitwerking voor Nationale landschappen zal 
geen nieuw provinciaal ruimtelijk beleid opleveren, dus geen verzwaring van het in het streekplan 
geformuleerde beleid voor de desbetreffende gebieden opleveren, noch leiden tot wijziging van de 
begrenzing van de Waardevolle landschappen. Wel kan er aanleiding zijn om voor de besteding van 
middelen in Nationale landschappen een andere grens te kiezen dan de grens van Waardevolle 
landschappen, bijvoorbeeld omdat er opgaven liggen voor groen om de stad. 
Voor de streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies (Streekplan Gelderland 2005, p. 236) 
zullen de regio's voorstellen doen voor zoekzones met 'gewone' uitbreidingen en zoekzones 
'landsché;tppelijke versterking'; bij de laatste leidt rode toevoeging tot versterking van de 
landschappelijke structuur. Het materiaal van deze uitwerking Kernkwaliteiten Waardevolle 
landschappen is voor beide vormen van zoekzones een van de bronnen . . 
Met het 'Landschapsboek' dat GS op 21 maart 2006 heeft vastgesteld, geeft de provincie richting aan 
de ontwikkelingsgerichte aanpak van landschap, die per definitie met een ruimtelijk (WRO-)plan 
moeilijk is in te vullen. Het Landschapsboek is dan ook geen document met streekplanstatus. Wel zijn 
dezelfde Waardevolle landschappen als in het streekplan en deze streekplanuitwerking beschreven, 
naast de andere landschappen van Gelderland. Met het Landschapsboek hoopt de provincie anderen 
te inspireren bij het werken aan de landschapskwaliteiten van de Gelderse regio's. 

Voor begrip van het streekplanbeleid voor Waardevolle landschappen is in het onderstaande de tekst 
van de paragraaf over landschap grotendeels opgenomen: een genuanceerde en gedifferentieerde 
beleidsbenadering. Het streekplan benadrukt het tweesporenbeleid voor landschap: enerzijds in het 
kader van WRO-procedures- daar gaat deze uitwerking over- anderzijds een daarop afgestemd 
ontwikkelingsgericht operationeel uitvoeringsspoor. 

Beleid in Streekplan Gelderland 2005 (par. 2.12, p. 114-126) 

Waardevolle landschappen zijn gebieden met (inter)nationaal en provinciaal zeldzame of unieke 
landschapskwaliteiten van visuele, aardkundigeen/of cultuurhistorische aard, en in relatie daarmee 
bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De 'ensemble'-waarde van deze gebieden is groot, 
dat wil zeggen dat de samenhang tussen de verschillende landschapsaspacten groot is. 
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Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

Grondgebonden landbouw speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van de 
landschapskwaliteiten. 
De Waardevolle open gebieden maken deel uit van en liggen in de Waardevolle landschappen en zijn 
vanwege hun grootschalige openheid onderdeel van het zogenaamde Groenblauwe raamwerk van 
het streekplan. Ook de Ecologische hoofdstructuur (EHS), waarvoor tegelijk met deze uitwerking voor 
de Waardevolle landschappen een uitwerking is gemaakt, behoort tot het Groenblauwe raamwerk. 
De ligging van Waardevolle landschappen met daarbinnen Waardevolle open gebieden en van de 

, EHS is aangegeven op kaart 2. 

Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is: behouden en versterken van de 
landschappelijke kernkwaliteiten. 
Voor waardevolle open gebieden geldt de grootschalige openheid als belangrijke kernkwaliteit 
Derhalve geldt dat ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten, zoals nieuwe bouwlocaties, niet 
zijn toegestaan. Ook kleine aantallen en kleinschalige vormen kunnen de waardevolle openheid 
aantasten. 
Voor overige ruimtelijke ingrepen in de waardevolle open gebieden geldt een 'nee, tenzij'-benadering. 
Dat wil zeggen dat de ruimtelijke ontwikkeling afhankelijk is van de bijdrage aan de 
landschapskwaliteit. Hierbij kan sprake zijn van compensatie op gebiedsniveau. 
Uitbreiding van agrarische bebouwing binnen of aansluitend op het bestaande bouwperceel is 
mogelijk. Een beeldkwaliteitsplan is bij omvangrijke uitbreiding vereist. 

Voor de waardevolle landschappen als geheel geldt binnen de voorwaarde dat de kernkwaliteiten 
worden versterkt, en bij inachtneming van het beleid voor functieverandering in het buitengebied (zie 
par 2.3) een 'ja, mits'- benadering voor het toevoegen van nieuwe bouwlocaties en andere ruimtelijke 
ingrepen. Voor zover de waardevolle landschappen deel uitmaken van het multifunctioneel gebied is 
de voorwaarde dat de nieuwe bebouwing past binnen de door de regio vast te stellen of reeds 
bepaalde zoekzones landschappelijke versterking, en dat recht wordt gedaan aan de kernkwaliteiten 
van de betreffende landschappen. Deze zoekzones worden in een streekplanuitwerking vastgelegd. 
Grootschalige verstedelijkingslocaties en andere grootschalige bouwvolumes op nieuwe bouwlocaties 
tasten de kernkwaliteiten onevenredig aan. Een beheerste ruimtedruk op het buitengebied als gevolg 
van stedelijke uitbreidingen draagt bij aan het behoud van de kernkwaliteiten. Daarom zal de provincie 
de ligging en omvang van zoekzones voor uitbreidingslocaties stedelijke functie beoordelen in relatie 
tot de intensiveringsmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied in de regio en de aanwezige 
kernkwaliteiten van het Waardevol landschap. Daarbij zullen de mogelijkheden van functieverandering 
van vrijgekomen bebouwing in het buitengebied worden betrokken. 

Deze belaidsbenadering geeft gedifferentieerd richting aan de ontwikkeling. In de Waardevolle 
landschappen is lokale en regionale ontwikkeling mogelijk. Aard, omvang en vormgeving in 
samenhang met de kernkwaliteiten zijn bepalend. Ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan de 
versterking van het landschap; bij de ruimtelijke afweging van een nieuwe functie( combinatie) speelt 
het bijbehorende landschapsantwerp een belangrijke rol om de bijdrage van de ruimtelijke ingreep aan 
versterking van de kernkwaliteiten te bepalen. 

De Waardevolle landschappen stemmen in hoge mate overeen met de gebieden die in de Nota 
Ruimte in Gelderland globaal zijn begrensd als Nationale landschappen. De rijksoverheid geeft de 
provincies de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het beleid voor en de begrenzing van de 
Nationale landschappen. De provincie wil dit gezamenlijk met de samenwerkende gemeenten in de 
betreffende regio's uitwerken, op basis van de in PKB deel4 van de Nota Ruimte bepaalde 
instrumenten en uitvoeringsmiddelen. Het streven van de provincie is om in 2006-2007 het beleid en 
de begrenzing vast te leggen in de vorm van streekplanuitwerking. 
Vooruitlopend op de beleidsinvulling en begrenzing van Nationale landschappen hanteert de provincie 
het beleid voor alle Waardevolle landschappen van provinciaal belang. 
Om ruimtelijke plannen, regionale regelingen en compensatievraagstukken op (deel)gebiedsniveau te 
kunnen afstemmen en beoordelen, worden de kernkwaliteiten vastgelegd in deze uitwerking van het 
streekplan. 
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Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

2. Omgaan met kernkwaliteiten Waardevolle landschappen 

Dit hoofdstuk gaat in op het omgaan met kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie in de 
Waardevolle landschappen. Alleen in deze categorie zijn dergelijke kernkwaliteiten in het streekplan 
inhoudelijk benoemd als een bovenlokaal belang. Buiten het streekplan zijn onder de Monumentenwet 
bovenlokale landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten benoemd die ook relevant zijn voor het 
ruimtelijk beleid van de provincie. Zie het kad.er 'landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 
onder de Monumentenwet'. 
Voor de overige (lokale} landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn gemeenten vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor een goede lokale ruimtelijke ordening aan zet; de provincie biedt hiervoor 
gegevens en inspiratie aan, zoals de cultuurhistorische identiteiten van Belvair (Nota Belvoir2, 
samengevat opp. 87-89 van het streekplan), het Landschapsboek (2006), en gegevens die via de 
provinciale website beschikbaar zijn. De provincie zal, wanneer daar aanleiding toe is, deze gegevens 
actief inbrengen. 

Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten onder de Monumentenwet 
Behalve de kernkwaliteiten die in het streekplan zijn benoemd voor de Waardevolle landschappen, spelen in het ruimtelijk 
beleid ook kwaliteiten een rol die concreet zijn benoemd in het kader van de Monumentenwet Het gaat daarbij om historische 
buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten, gebouwderijksmonumentenen archeologische monumenten. Anders dan bij de 
kwaliteiten van Waardevolle landschappen, die door de provincie zijn benoemd, zijn deze bij rijksbesluit vastgesteld. Het 
streekplan (p. 91) hierover: "De provincie bevordert een goede samenloop van enerzijds aanwijzing in het kader van de 
Monumentenwet ... en anderzijds toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter bescherming van de 
cultuurhistorische kwaliteiten die in het geding zijn. Voor archeologie geldt op grond van internationale verplichtingen (Verdrag 
van Valetta, ook wel 'Malta') tevens dat bij ruimtelijke ingrepen een algemene verplichting bestaat om rekening te houden met 
archeologische verschijnselen in de ondergrond (zie streekplan, p. 89-90). 

Voor het omgaan met kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie in Waardevolle landschappen geeft 
hoofdstuk 4 een inhoudelijke uitwerking van de in het streekplan genoemde kernkwaliteiten. De 
kernkwaliteiten zijn per Waardevollandschap zowel in een korte tekst als op een kaart uitgewerkt. De 
kaart geeft deelgebieden weer waarbij is aangegeven welke kernkwaliteiten waar voorkomen. Dit 
maakt het mogelijk om selectiever om te gaan met de kernkwaliteiten dan met het streekplan zelf 
mogelijk is. 
De grenzen van de deelgebieden zijn niet op perceelsniveau getrokken. Wel zijn voor sommige 
gebieden met als belangrijk kenmerk 'openheid' de grenzen gedetailleerder getrokken dan voor de 
overige gebieden. Dit betreft onder meer de Waardevolle open gebieden uit het streekplan, die als 
deelgebieden binnen de Waardevolle landschappen liggen, en escomplexen in de Achterhoek. Maar 
ook voor deze gebieden geldt dat, bij interpretatie van de begrenzing voor (inter) lokale plannen, altijd 
bezien zal moeten worden hoe de situatie in het veld is. 

Bij de beantwoording van de vraag of door voorgenomen activiteiten in Waardevolle landschappen de 
kernkwaliteiten worden behouden of versterkt, spelen niet alleen de aard, omvang en locatie van de 
activiteit een rol, maar ook de vorm die het krijgt, zoals plaatsing en vormgeving van gebouwen en 
aanleg van groenstructuren. 
Daarom dienen gemeenten in hun WRO-plannen een expliciete verantwoording op te nemen van het 
omgaan met kernkwaliteiten. Het gaat hierbij om locatiekeuzen en ook om keuzen over inrichting van 
het plangebied: hoe zijn deze tot stand gekomen in relatie tot de kernkwaliteiten? Hierbij dient 
inzichtelijk gemaakt te worden hoe het ontwerp tot stand is gekomen in relatie tot de omgeving van het 
plangebied, het plangebied zelf en karakter en omvang van de activiteit. 

Om het structureel omgaan met kernkwaliteiten in Waardevolle landschappen te bevorderen, vragen 
GS van gemeenten het vaststellen of aanpassen van een landschapsontwikkelingsplan (LOP) dat de 
kwaliteiten (inter)lokaal in beeld brengt en dat richting geeft aan het (inter) lokaal omgaan met de 
kernkwaliteiten. Het LOP dient hiervoor de geschikte status te hebben, bijvoorbeeld dat vanuit 
bestemmingsplannen voor landschapsaspacten verwezen wordt naar het LOP, dat daarmee feitelijk 
voor geselecteerde aspecten bestemmingsplanstatus krijgt. 

Bij het omgaan met landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten in Waardevolle 
landschappen zijn er drie verschillende situaties met bijbehorende hoofdafwegingen voor de 
beoordeling van ruimtelijke initiatieven en bepalingen over wat de provincie van gemeenten vraagt. 
Deze zijn in de tabel samengevat. 
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Beleidscategorie Afwegingsformule 

A. Waardevollandschap (geen EHS, ja, mits de kernkwaliteiten worden 
geen Waardevol open gebied) behouden en versterkt 

B. Waardevollandschap nee, tenzij 
(samenvallend met EHS) 

C. Waardevol open gebied (valt altijd nee voor nieuwe bouwlocaties 
binnen Waardevol landschap) nee, tenzij voor overige ruimtelijke 

ingrepen 

A. Waardevollandschap - geen EHS, geen Waardevol open gebied 
Voor de (delen van) Waardevolle landschappen die niet in de EHS en/of Waardevolle open gebieden 
liggen, geldt het 'ja, mits'-regime: activiteiten zijn toegestaan mits de kernkwaliteiten worden behouden 
of versterkt. Dat betekent dat ontwikkelingen van allerlei aard mogelijk zijn, waarbij overigens wel 
geldt dat deze landschappen zich niet lenen voor grootschalige verstedelijking (zie streekplan p. 116). 
Wanneer een van de in het geding zijnde kernkwaliteiten wordt aangetast, maar andere 
kernkwaliteiten worden versterkt, en er over het geheel genomen sprake is van versterking van de 
kernkwaliteiten, kan dit acceptabel zijn. Bij toepassing van deze benadering kan het nodig zijn om het 
plangebied te vergroten om tot een acceptabele uitkomst te kunnen komen. Dat is niet het geval bij 
aantasting van onvervangbare en/of zeldzame kernkwaliteiten als karakteristieke openheid of 
sommige verkavelingspatronen. Algemene regels zijn hiervoor niet te geven: het is maatwerk dat GS 
van geval tot geval zullen beoordelen. 

B. Waardevol landschap - samenvallend met EHS 
In deze gebieden is sprake van een stapeling van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
kwaliteiten. Bij de uitvoering van het natuurbeleid spelen landschap en cultuurhistorie een 
identiteitsbevorderende rol , en vice versa zullen ingrepen die vanuit landschap en cultuurhistorie zijn 
gemotiveerd, wanneer mogelijk bijdragen aan het bereiken van ecologische doelen. 
Hier geldt het 'nee, tenzij'-regime vanwege de samenloop met de EHS. Dat wil zeggen dat aantasting 
van de kernkwaliteiten niet mogelijk is tenzij er een groot maatschappelijk belang aan de orde is en er 
geen alternatieven elders zijn. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang en ontbreken 
alternatieven elders, dan kan de activiteit plaatsvinden op voorwaarde van compensatie van de 
landschapskwaliteiten buiten het deel van het Waardevollandschap dat samenvalt met de EHS. Op 
niveau van het Waardevollandschap dient er daarbij sprake te zijn van behoud of versterking van de 
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. 
De samenhang tussen ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten is in deze 
gebieden groot. Gezien de stapeling van hoge kwaliteiten vragen GS van gemeenten een 
beeldkwaliteitsplan of een beeldkwaliteitsparagraaf in het ruimtelijke plan bij aanzienlijke uitbreiding 
van bebouwing of infrastructuur in het huidige buitengebied, doorwerkend in de voorschriften. 

C. Waardevol open gebled - binnen Waardevol landschap 
De Waardevolle open gebieden van het streekplan liggen alle binnen Waardevolle landschappen. Hier 
geldt 'nee' voor ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten, zoals nieuwe bouwlocaties, en 'nee, 
tenzij' voor ruimtelijke ingrepen die de openheid niet aantasten maar eventueel wel andere 
kernkwaliteiten. In dat laatste geval kan compensatie aan de orde zijn zoals onder B. is omschreven. 
Uitbreiding van agrarische bebouwing binnen of aansluitend op het bestaande bouwperceel is 
mogelijk; gaat het hierbij om een omvangrijke uitbreiding, dan is een beeldkwaliteitsplan of 
beeldkwaliteitsparagraaf in het ruimtelijke plan vereist. 

Ontwerpende benadering 

Het streekplan geeft aan dat de provincie bij het omgaan met kernkwaliteiten de ontwerpende 
benadering wil bevorderen. Daarom vraagt de provincie aan gemeenten om bij voorgenomen 
activiteiten in Waardevolle landschappen deze benadering te (laten) toepassen, om te kunnen komen 
tot een goed oordeel over de wenselijkheid van deze activiteiten. Als toelichting hierop dient de 
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volgende passage die ook in het Landschapsboek ten behoeve van een ontwikkelingsgerichte 
landschapsstrategie is opgenomen. 

'De ontwerpende benadering gaat uit van een vooraf nadenken over de plek en over de inrichting 
ervan. In het maken van een ontwerp worden de ruimtelijke ingrepen afgestemd op de kenmerken 
van de omgeving. De ontwerpende benadering kent drie schaalniveaus: 

Het niveau van locatiekeuze: waar past een ontwikkeling het beste in de omgeving en op 
welke wijze? 
Het niveau van het terrein: situering, ontwerp en inrichting van de diverse gebruiksvormen in 
het terrein en ten opzichte van elkaar. 
Het niveau van de functie: de vormgeving van een object of gebruiksvorm. 

De intensiteit en omvang van de ontwerpende benadering zijn afhankelijk van de aard van de 
ingreep en de omgeving ervan.' 

Dit alles hoeft niet te betekenen dat er altijd zware nieuwe verantwoordingsverplichtingen voor 
initiatiefnemer en/of gemeenten ontstaan, en/of dat er een nieuwe landschapsanalyse gemaakt moet 
worden. Bestaand materiaal, zoals een actueel bestemmingsplan I LOP, kan voldoende basis zijn om 
. tot gemotiveerde keuzes te komen. De bruikbaarheid van bestaand materiaal wordt ook bepaald door 
de aard en schaal van de ruimtelijke ingreep. 

De provincie verplicht zich om het omgaan met landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten 
te faciliteren. Dat doet ze door intensieve planbegeleiding, zowel bij algemene planvorming zoals die 
van hernieuwde bestemmingsplannen buitengebied, als bij planherzieningen als gevolg van 
particuliere initiatieven. De bij de provincie beschikbare kennis zal daarbij actief worden ingebracht. 
De provincie wil meedenken met projecten en initiatieven en eraan bijdragen dat deze in 
kwaliteitstermen, ontleend aàn deze streekplanuitwerking, het Landschapsboek en ander relevant 
materiaal, zo goed mogelijk gerealiseerd worden. 
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Toelichtend stappenschema 'Omgaan met kernkwaliteiten Waardevolle landschappen' 
(invulling 'ja, mits') 

Dit stappenschema gaat uit van nieuwe ruimtelijke activiteiten en heeft daarom betrekking op 
ruimtelijke ontwikkelingsplannen of onderdelen van conserverende plannen die een wijziging of 
uitwerking betreffen. 

Idealiter wordt landschap zo vroeg mogelijk in het planproces meegenomen, van locatiekeuze tot 
daadwerkelijk ontwerp. Het opstellen van een ontwerpplan voor de ruimtelijke procedure komt daarna. 
Dit stappenschema is dan geen toets achteraf en dan is beter gewaarborgd dat de kernkwaliteiten 
worden behouden en versterkt. 

Bij grotere plannen zal de gemeente van meet af aan betrokken zijn en kan landschap vanaf het begin 
worden meegenomen. Bij kleinere plannen van particuliere initiatiefnemers wordt de gemeente soms 
pas in een later stadium, als er al een schetsontwerp ligt, in kennis gesteld met het verzoek het 
ruimtelijk te regelen. Dan zal eerder sprake zijn van een toets achteraf volgens onderstaand schema. 

stappenschema 
ter beoordeling van een ruimtelijke activiteit op een bepaalde plek in een Waardevollandschap (bij 
hoofdafwegingsformule van 'ja, mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt'). 

Tast de activiteit op die plek de kernkwaliteiten aan? 
I I 
I Nee: locatiekeuze akkoord 
I 
Ja ------7 Is het mogelijk om door aangepaste inrichting en vormgeving aantasting van de 
kernkwaliteiten te voorkomen? · 

I 
Ja -------7 locatiekeuze akkoord 
Nee ----7 activiteit kan op die locatie niet plaatsvinden tenzij streekplanafwijking of -herziening 
I 
Kunnen door vergroting van het plangebied en verbreding van de activiteit de kernkwaliteiten 
behouden of versterkt worden? 
I 
Nee ----7 activiteit kan op die locatie niet plaatsvinden tenzij streekplanafwijking of -herziening 
Ja ------7 vergroot plangebied en verbreed initiatief met voor kernkwaliteiten positieve 
elementen zodat op groter gebiedsniveau afgewogen kan worden of kernkwaliteiten worden 
behouden of versterkt (maatwerk op gebiedsniveau) 

Activiteit volgens plan uitvoeren en zorgen voor kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering zodat niet 
alsnog nadelige effecten optreden. 

Locatiekeuze, inrichting en vormgeving krijgen hun weerslag in bestemmingen en voorschriften in het 
bestemmingsplan. Landschapsontwikkelingsplan (LOP) kan hulpmiddel zijn bij locatiekeuze, 
beeldkwaliteitsplan bij inrichting en vormgeving. 

7 



Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

3. Kernkwaliteiten in hun regionale context 

Dit hoofdstuk heeft geen belaidsstatus maar is bedoeld om de kernkwaliteiten van de Waardevolle 
landschappen die in hoofdstuk 4 worden beschreven, in hun regionale context te plaatsen. Bij dit 
hoofdstuk horen toelichtende regionale overzichtskaarten 3.1 tot en met 3.6 met de meest opvallende 
ruimtelijk-landschappelijke karakteristieken. (Deze kaarten zijn verkleinde versies van de regionale 
compositiekaarten van het streekplan met daarop aangegeven de ligging van de Waardevolle 
landschappen). 

1. Achterhoek 

Het landschap van de Achterhoek bestaat uit een complex van kleinschalige landschappen, 
grootschalige ontginnings- en ruilverkavelingslandschappen, stuwwallen, verspreid liggende dorpen 
en een verstedelijkte zone langs de Oude IJssel. 
Vanouds zijn de dekzandruggen in dit landschap als akkers in gebruik door boeren die zich op de rand 
van zo'n rug vestigden. Dat leverde 'ensembles' op van glooiend land met op de rand van zo'n 
glooiing een boerderij met erfbeplanting en lager gelegen weiden langs beken. De ensembles bestaan 
tegenwoordig uit agrarische bedrijven, agrotoerisme, een enkele zorgboerderij en ambachtelijke 
bedrijven. De oude bouwlanden (escomplexen en esjes), archeologische schatkamers, zijn op veel 
plaatsen nog goed herkenbaar. Kleine kernen en buurtschappen liggen verspreid in het landschap 
aan relatief rustige landwegen. Veel dorpen in dit landschap hebben, door de nog steeds herkenbare 
oude karakteristieke patronen, een duidelijke relatie met het omringende landschap. Langs sommige 
(uitvals)wegen zijn de afgelopen jaren linten van bedrijvigheid en soms woonwijken gegroeid. 
Daardoor is een deel van de overgang naar het omliggende landschap 'dichtgeplakt'. Nieuwe 
bedrijvigheid komt verder voor bij 's-Heerenberg en bij grotere dorpen als Lichtenvoorde en Groenlo. 
Op diverse plaatsen is een waardevol contrast waarneembaar tussen open landschap of open essen 
en besloten (Montferland, Doetinchem) en kleinschalig (Berkeldal, Needse Berg) landschap. Het 
verstedelijkte gebied langs de Oude IJssel van Doetinchem tot Ulft constrasteert met het open 
landschap ten zuiden daarvan. 

Winterswijk en de Graafschap zijn uitgestrekte waardevolle, kleinschalige gebieden. Tevens zijn het 
aardkundig en cultuurhistorisch waardevolle landschappen. 
Het kleinschalige landschap van Winterswijk kenmerkt zich vooral door de reliëfrijke afwisseling van 
beekdalen, meanderende beken en hogere dekzandruggen met oude essen. Het is een karakteristiek 
kleinschalig coulissenlandschap met grote variatie. Op de plateaurand, vanouds strategisch gelegen 
boven het moeilijk toegankelijke, lage natte middengebied, liggen grote, open essen en kronkelen 
beken van bijzondere kwaliteit naar het laag. De dorpen hebben vaak nog een duidelijke relatie met 
het omliggende landschap. Dat uit zich op verschillende manieren: bijvoorbeeld door opgaand 
geboomte, doordat een beekdal tot bij de dorpskern komt, doordat de oude enkgronden bij het dorp 
nog herkenbaar zijn, of doordat oude wegen over de hogere ruggen in dit landschap nog steeds de 
uitvalswegen zijn. Rondom Winterswijk liggen de cultuurhistorisch bijzondere scholtenboerderijen. 
Het landschap van de Graafschap is een mozaïek van bossen en weilanden, in wat grootschaliger 
vorm dan Winterswijk. Hier bepalen de statige kastelen en buitenplaatsen het landschapsbeeld. De 
beeklopen gaan geheel op in het omringende landschap. Landschappelijk gezien hoort de oude 
Hanzestad Zutphen bij de Graafschap. Zutphen kent een historische stadskern met daarvandaan 
radialen naar de omliggende wijken en de omgeving, een rivierfront met uiterwaarden en 
natuurontwikkeling en oude landgoederen aan de andere zijde. 

In de Achterhoek liggen de Waardevolle landschappen 1 Hummelo en Keppel, Slangenburg, 2 
Montferland, 3 Winterswijk, 4 Needse Berg, 5 Graafschap, 6 Oeverwal Bronckhorst. 

2. Knooppunt Arnhem-Nijmegen 

Het landschap in de KAN-regio is inmiddels sterk verstedelijkt. Het vormt een uitgestrekt stedelijk 
netwerk met suburbaan wonen, plaatselijk hoge dichtheden en relatief weinig hoogbouw. De vele 
stedelingen, de infrastructuur en de bedrijvigheid zijn de landschapsvormende krachten. De 
middelgrote steden Arnhem en Nijmegen liggen tegenover elkaar op de flanken van respectievelijk het 
Veluwemassief en de Nijmeegse stuwwal, gescheiden door de rivieren Waal en Nederrijn en de 
tussenliggende vlakke Over-Betuwe. Beide hebben een herkenbare historische stadskern en een 
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cultuurhistorische radiale structuur. Om de stadskern heen bevinden zich woonwijken en 
stadsuitbreidingen uit verschillende tijden, met name uit de laatste decennia. Tussen de wijken in komt 
het landschap via groene lobben met parken de stad in. Deze geleding met groene lobben (gekoppeld 
aan stuwwallen en landgoederen) is een belangrijke landschappelijke kwaliteitvan het gebied. De 
groene lobben bestaan uit halfopen bos- en natuurgebieden en functioneren als stedelijk 
uitloopgebied. 
Vanuit Arnhem en Nijmegen zijn stedelijke corridors gevormd. Nieuwe woonwijken ontstaan in de 
randen van dorpse kernen (Wijchen-Beuningen, Duiven-Westervoort, Eist, Lent) en bedrijvigheid 
groeit op zichtlocaties langs de grote infrastructuur. De identiteit van het KAN-gebied wordt gevormd 
door een combinatie van enerzijds nieuwe hooggewaardeerde stedelijke kenmerken en anderzijds het 
onderliggende en omliggende landschap, dat van een grote variatie en kwaliteit is. Het landschap en 
de ondergrond getuigen van een rijke bewoningsgeschiedenis waarbij de strategische (grens)ligging 
een opvallend gegeven is: van Limes (de oude noordgrens van het Romeinse rijk) tot aan Market 
Garden. 
Grondgebonden landbouw die steeds meer inspeelt op de nabijheid van stedelijke en half-stedelijke 
kernen, draagt bij aan het instandhouden van de landschapskwaliteit. Glastuinbouw vormt in de 
oostelijke Over-Betuwe een landschappelijk gezien eigen 'glazen stad'. 
Waardevolle landschappen vormen de groene randen van het Knooppunt: 7 Stuwwal Nijmegen I 
bekken Groesbeek, 8 Ooijpolder en Rijnstrangen, 9 Hollanderbroek, 10 Rivierduin Wijchen-Berg haren, 
en 24 Veluwemassief. Ze zijn van groot belang als groen om de stad. De stuwwallen rond het KAN
gebied zijn zeer bepalend voor de belevingswaarde van het rivieren landschap. De lange zichtlijnen 
vanaf en richting stuwwallen zijn daarbij belangrijk. Het landschap op de stuwwallen wordt gekenmerkt 
door grootschalige beslotenheid. Rivieren met uiterwaarden vormen groene en open corridors in het 
verstedelijkende land; Waardevollandschap zijn 27 IJsseluiterwaarden en 28 Uiterwaarden Nederrijn. 
Bij zowel bij de uiterwaarden van IJssel als Nederrijn zijn er fraaie contrasten met en overgangen 
vanaf het Veluwemassief. 

3. Rivierenland 

Het rivierenlandschap kent vanouds een oost-westgerichte structuur met rivieren, uiterwaarden, 
dijken, oeverwallen en kommen. De landschappen in de omgeving van 11 Lienden, 12 Ommerense 
en Rijswijkse Veld, 13 Buren - Kerk-Avezaath, 15 Passewaay-Opijnen, 14 De Regulieren, 16 Kom
overwalensemble Bommeierwaard zijn hiervan fraaie voorbeelden. 

Er is nog steeds een logische overgang van de kleinschalige oeverwallen naar de grootschalige 
kommen. Hierdoor is het open gebied nog goed herkenbaar. Het bouwen gebeurde oorspronkelijk op 
de oeverwallen en was gericht op de rivieren. De dijk- en kerkdorpen liggen nog steeds in slingerende 
linten door het landschap, op regelmatige afstand van elkaar. Een typisch kenmerk voor een dijkdorp 
is het bouwen in achter elkaar gelegen stroken. Straatnamen als Voor- en Achterstraat geven dit weer. 

De oeverwallen bestaan uit een kleinschalig patroon van bebouwing, fruitteelt, boomteelt en andere 
landbouw. In tegenstelling tot de oeverwallen vond in de kommen oorspronkelijk geen bebouwing 
plaats. De kommen bestaan nog steeds uit grasland en worden gebruikt voor weidebouw. Ze worden 
van oudsher dan ook gekarakteriseerd door openheid en een gevoel van rust. In de jaren 50 en 60 
van de vorige eeuw is er door de ruilverkavelingen in de kommen een ander landschap ontstaan. Zo 
zijn er bijvoorbeeld linten van boerderijen gebouwd en soms ook populierenbossen geplant. Een 
aantal kommen heeft hierdoor een deel van zijn open karakter verloren. In sommige kommen, zoals 
het Ommerense en Rijswijkse Veld, is nog de typische verkaveling herkenbaar. 

De bewoning van het Rivierengebied heeft allerlei sporen achtergelaten. Dat zijn bijvoorbeeld 
overblijfselen van de Romeinse bewoning, zoals de Limes, maar ook kastelen, forten, eendenkooien, 
de Hollandse Waterlinie en historische stadjes als Culemborg en Zaltbommel. De recreatieve 
aantrekkelijkheid bevordert instandhouding van het landschap. Verder zijn er oude 
verkavelingspatronen. 

Elke rivier met uiterwaarden heeft zijn eigen karakter: De Waal is dynamisch en veranderlijk, de Rijn is 
vanaf de stuw van Driel weinig dynamisch en verstild, de Maas is smal, kent relatief weinig dynamiek 
en is verstild met de kernmerkende 'bakenbomen' of 'kribbomen'. Ook kent de Maas in tegenstelling 
tot beide andere rivieren veel akkerbouw in de uiterwaarden omdat deze hoog gelegen zijn. 
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4. Gelderse Vallei 

De Gelderse Vallei bestaat uit de verstedelijkte gebieden van Wageningen, Ede, Rhenen en 
Veenendaal (WERV) in het zuiden en die van Amersfoort en Nijkerk in het noorden, met daartussen 
een relatief open landelijk gebied. Waardevolle landschappen zijn 17 Het Binnenveld, 18 
Scherpenzeel, 19 Veldbeek en 20 Arkemheen. De stedelijke gebieden van Amersfoort-Nijkerk en het 
WERV-gebied zijn oorspronkelijk kleine (dorps)kernen, die snel uitgegroeid zijn tot steden met grote 
nieuwe woonwijken en uitgestrekte bedrijventerreinen. De uitstraling van deze gebieden is minder 
stedelijk dan de verstedelijkte zones in het KAN-gebied. Het Binnenveld is binnen het WERV het 
groene hart. Qua landschap maakt het deel uit van de gradiënt van zowel de Utrechtse Heuvelrug als 
het Veluwemassief: van hoog en droog naar laag en nat. Samen met de aanliggende stuwwallen 
vormt het een gletsjerrelict uit de ijstijd. Het Binnenveld biedt fraai zicht op de stuwwallen .. 
Amersfoort-Nijkerk wordt aan de noordzijde begrensd door de zeer waardevolle open polder 
Arkemheen, die als groen tegenwicht fungeert voor het verstedelijkte gebied. Het landschap aan de 
oostzijde van het verstedelijkte gebied is meer besloten. Een bebouwing in lage dichtheden van 
Nijkerkerveen en Hoevelaken ligt er als een rode nevel tegenaan. 
De overgangen van Veluwe en Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei herbergen nog veel oude 
landgoederen en buitenplaatsen (Scherpenzeel, Veldbeek). De waardevolle, kleinschalige 
landschappen rond de Veldbeek en bij Scherpenzeel verenigen het natte karakter van 
broekontginningen met het aantrekkelijke landschap van landgoederen en relatief natuurlijke beken. 
De rest van het middengebied heeft een relatief open landschap. De beekdalen hier zijn nauwelijks in 
het landschap herkenbaar. De landbouw als drager van het landschap bestaat uit een mix van 
grondgebonden en intensieve veehouderijen. Er komt veel verspreide bebouwing voor. De 
belevingswaarde van het landschap is in deze intensieve landbouwgebieden gering. 

5. Randmeergebied (hoort bij regio Noord-Veluwe} 

Beeldbepalend voor het Randmeergebied is de zichtbare overgang van de besloten stuwwalflanken 
naar de kust. Er liggen landschappelijke zones parallel aan de Randmeren, die een voor Nederland 
unieke landschappelijke gradiënt vormen. Van zuid naar noord zijn dit: 

het besloten, grootschalige boslandschap van het Veluwemassief 
een kleinschalig coulissenlandschap met een rij van nederzettingen, houtwallen, parkbossen, 
essen en strokenverkaveling 
een strookvormig verkaveld open weidegebied naar de kuststrook met aan de kust plaatselijk 
strandwallen met blokverkaveling. 

Het gebied wemelt van de prehistorische en middeleeuwse relicten in landschap en ondergrond, niet 
in de laatste plaats op de overgang naar het Veluwemassief. 
De beekdalen die vanaf het stuwwalmassief naar de Randmeren lopen, zijn structuurbepalend. De 
dorpen en vrijstaande woningen in het karakteristieke lint langs het Veluwemassief dringen plaatselijk 
diep het open weidegebied in en dreigen aan elkaar te groeien en de fraaie landschappelijke 
overgangen onzichtbaar te maken. De aanwezigheid van de spoorlijn en de A28 stimuleert deze 
aaneengesloten verstedelijking. In de open, lage gronden is weidebouw karakteristiek. De 
kleinschalige en grondgebonden landbouw is een drager van het landschap. 
Waardevolle landschappen zijn 22 Oosterwolde-Oidebroek en 23 Randmeerkust agrarisch. 

6. Veluwemassief (hoort bij regio's Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Vallei, KAN) 

Het Veluwemassief vormt de grootschalige 'groene long' van Nederland. Dit grootschalige landschap 
bestaat uit uitgestrekte bossen, kleine oude dorpen en gehuchten, enclaves van heide en stuifzand, 
aardkundig en archeologisch interessante fenomenen en recreatieve bedrijven, vliegvelden en 
snelwegen. Het natuurlijk systeem is een belangrijke vormer van dit landschap en wordt als zodanig 
ook herkend: de eindeloze Veluwe waar bos groter is dan een krant, waar het zand kan stuiven en 
waar ontmoetingen met groot wild mogelijk zijn. Maar het gebied kent ook een rijke 
cultuurgeschiedenis: in prehistorie tot en met de vroege Middeleeuwen is het gebied relatief dicht 
bewoond geweest; de sporen daarvan zijn door het later slechts extensieve gebruik goed bewaard 
gebleven in landschap en ondergrond. 
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Meer centraal in het gebied en aan de zuidkant liggen uitgestrekte heidevelden. De oostelijke helft 
kent veel reliëf en bestaat vooral uit (oud) loofbos, landgoederen en aan de randen sprengen en 
recreatiebedrijven. De menselijke invloed en de toegankelijkheid is daar relatief gering. De westelijke 
helft is vlakker en kent meer afwisseling van heide, vennen, zandverstuivingen, naaldbos en 
recreatie(bedrijven). De toegankelijkheid is hier groter dan in de oostelijke helft. De randen van de 
Veluwe zijn vanuit de wijde omgeving over snelwegen goed bereikbaar en dus beleefbaar, maar in het 
natuurkerngebied zelf wordt de ontsluiting bewust afgebouwd (ontsnippering). Grootschalige 
verblijfsrecreatie vormt echter ook een bedreiging voor het landschap. 

Het Veluwemassief met uitzondering van de agrarische enclave Uddei-Eispeet is in zijn geheel een 
Waardevollandschap (24). 

?. IJsselvallei (hoort bij regio's Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Achterhoek, KAN) 

De Oost-Veluwe en IJsselvallei vormen samen een unieke landschappelijke gradiënt. Deze gradiënt 
gaat van het hoge, grootschalige en besloten landschap van het Veluwemassief via een kleinschalig 
coulissenlandschap en een rij van nederzettingen naar het geheel open komkleigebied van de IJssel. 
De zogenaamde 'wiggen' tussen de verstedelijkte gebieden vormen de gaafste delen van de gradiënt. 
De rand van het besloten boslandschap van de Veluwe biedt plaats aan oude landgoederen met hier 
en daar lange laanstructuren tot op de Veluwe. Het boslandschap gaat over in een reliëfrijk, 
kleinschalig en gradiëntrijk landschap met landbouw en sprengenbeken. De beken en sprengen zijn 
sturend geweest voor de occupatie van het gebied. Het is een afwisselend landschap met grote 
recreatieve waarde. Dit zorgt mede voor de instandhouding van het landschap, maar intensieve 
verblijfsrecreatie vormt tevens een bedreiging. 
In de zone onder aan de helling liggen langs de (historische) doorgaande weg karakteristieke dorpen. 
Deze dorpen dreigen aan elkaar te groeien. De IJsselvallei is een weids, open gebied met noord-zuid 
lopende weteringen, oude verkavelingspatronen, met populieren beplante wegen en grootschalige 
landbouw. Soms verdicht de bebouwing langs die wegen zich tot kleine dorpen. Langs de IJsselligt 
bebouwing, fruitteelt en akkerbouw op de oeverwal achter de dijk. Dit gebied vormt tegenwoordig een 
prachtig landelijk woonmilieu. 
Het zuidelijk deel van de IJsselvallei is grofmaziger dan het noordelijk deel. Het landschap heeft 
minder structuur (is 'amorf') en heeft elementen van rivierenlandschap, ruilverkaveling en 
landgoederen. 
Als een onderdeel van het landschap van de IJsselvallei is onder invloed van de A 1 en A50 het 
oorspronkelijke dorp Apeldoorn uitgegroeid tot een stedelijk gebied met grote, nieuwe woonwijken en 
uitgestrekte bedrijventerreinen. In de toekomst moet dit verstedelijkingsproces, met dat in Deventer en 
Zutphen, vorm krijgen als de Stedendriehoek. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe identiteit. Het 
onderliggende ·en omliggende landschap zal die sterk mee bepalen, hetzij in een naar verhouding 
nieuwe stedelijke vorm, hetzij meer aansluitend op de bestaande vormen van de afzonderlijke dorpen 
en steden. 

De IJssel is van de grote Gelderse rivieren relatief het meest natuurlijk met zijn meanderende loop en 
zijn vele gave, onvergraven uiterwaarden; de IJssel is daarmee cultuurhistorisch en aardkundig zeer 
interessant. Aan de noordkant bij Hattem en Heerde, en aan de zuidkant bij Arnhem-Dieren is er een 
fraaie steile overgang van Veluwemassief naar rivier. 

Waardevolle landschappen zijn 21 Noordelijke IJsselvallei, 25A Wiggen Oost-Veluwe, 258 
Beekbergen en Loenen, 26 Zuidelijke IJsselvallei, en 27 IJsseluiterwaarden. 
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4. Inhoudelijke uitwerking kernkwaliteiten Waardevolle landschappen 

In dit hoofdstuk zijn de kernkwaliteiten uitgewerkt met een beknopte puntsgewijze tekst, die het 
mogelijk maakt om het specifieke van de (mix van) kernkwaliteiten voor het desbetreffende 
Waardevolle landschap beter in beeld te krijgen voor een inzichtelijke planvorming en -beoordeling. Er 
is getracht om de link van zichtbare landschapsverschijnselen met de 'onderste laag' van bodem en 
water expliciet te leggen. Sommige kernkwaliteiten zijn in de korte formulering van het streekplan zo 
eenduidig en helder, dat het niet nodig is om ze uit te werken. Voor ieder Waardevollandschap is er 
een kaart waarop staat aangegeven waar in het desbetreffende landschap de kernkwaliteiten 
voorkomen (kaarten 4.1 tot en met 4.28). 
De belangrijkste bronnen voor de beschrijving zijn: 

Landschapsontwikkeling, inspiratiebron voor denkers en doeners ('Landschapsboek') (GS 21 
maart 2006) · 
Belvoir2, Het provinciaal cultuurhistorisch beleid Uitvoeringsperiode 2005-2008 (PS mei 2005) 
Open gebieden Gelderland, invenstarisatie en waardering 2004. Provincie Gelderland, maart 
2005. 
Aardwetenschappelijke waarden (bodem en geomorfologie), achtergronddocument bij de 
omgevingsplannen Gelderland 1996 en de actualisering daarvan voor het Streekplan Gelderland 
2005. 

1. Hummelo en Keppel, Slangenburg 

Rivierduinen met hoge ruggen en veel microreliëf 
De rivierduinen liggen ten noorden van de Oude IJssel; de grootste en hoogste liggen in het 
westelijke deel, naar het oosten nemen omvang en hoogte af. Het vele microreliëf samenhangend 
met de rivierduinen is zeer karakteristiek. 
De hoge en droge delen bestaan veelal uit bebossingen; het bos contrasteert met de open 
gronden aan de zuidkant langs de Oude IJssel en aan de noordkant langs de beken. 

Gave open essen en gave broekgebieden 
Grotereescomplexen komen voor bij Hummelo en tussen Doetinchem en Gaanderen en kleinere 
verspreid door het gebied. 
Gave broekgebieden zijn de IJsselweiden en de Eldriksche Weiden. 

Afwisseling landgoederen, bouwland, grotere bossen 
De belangrijkste landgoederen zijn: kasteel Keppel, Enghuizen, Ulenpas, Kasteel Wisch en De 
Slangenburg. Ze liggen aan de Oude IJsselende beken. Er is sprake van ensemblewaarde op 
landgoedniveau maar ook op deelgebiedsniveau (landgoederenzones). 
Grotere bossen komen voor op de rivierduinen en, uitsluitend op landgoederen, ook in 
broekgebieden. In boerenlandschappen zijn de bossen veel kleiner dan op de rivierduinen en de 
landgoederen. 

Karakteristiek verspreide bebouwing van hoeven, landhuizen, gehuchten, dorpen 
De structuur van grote en kleine kernen op rivierduinen ten noorden van de Oude IJssel, 
gescheiden door groene delen van de rivierduinen, is heel kenmerkend. 
In het gebied buiten de kernen komt een typerend verspreid patroon van gehuchten, hoeven en 
landhuizen voor. 

Overgangen van hooggelegen, kleinschalig naar laaggelegen, open landschap 
Tussen de rivierduinen naar de laaggelegen gebieden langs Oude IJssel en beken is sprake van 
verandering van het landschapsbeeld, van besloten en halfopen naar relatief open. 

Beken, weteringen, oude rivierlopen grotendeels parallel aan de Oude IJssel 
De natuurlijke richting van de beken is grotendeels dezelfde als die van de Oude IJssel, 
gedwongen door rivierduinen en oeverwallen. 
In het dal van de rivier liggen restanten van afgesneden rivierlopen; in het gebied ten zuiden van 
de huidige loop komen voormalige beddingen voor die zijn geërfd door kleine watergangen. 
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2. Mantterland 

Samenhangende eenheid van hooggelegen stuwwalkern met grootschalig besloten boslandschap met 
een krans van essen op de hellingen en een ring van dorpen en gehuchten aan de voet 

Waardevolle open essen op de flanken van de stuwwal met bouwland 

Landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol contrast tussen open essen en besloten bosgebied 

Reliëfrijk en slingerende wegen 

Zicht vanuit de omgeving op de stuwwal 

3. Winterswijk 

Dit Waardevollandschap ligt binnen de globale begrenzing van het Nationaallandschap Achterhoek 
(Nota Ruimte). 

Kleinschalig, organisch gegroeid halfopen landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, 
landbouwgrond, lanen, beken, boerderijen; oostelijke helft kleinschaliger dan westelijke helft 

De kleinschaligheid is deels te herleiden tot de kleinschalige geologie en geomorfologie van het 
Oost-Nederlands Plateau, die sterk afwijkt van het aanliggende dekzandlandschap: met heel 
karakteristieke structuren van kleine ingesneden beken op korte afstand van elkaar. 
In de westelijke helft komt tussen de plateaurand Aalten-Groenlo en Winterswijk een komvormige 
laagte voor waar een afwijkend landschap is ontstaan op voormalig broek en veen. Dit jongere 
landschap is eveneens kleinschalig maar kent niet de afwisseling met beken; oude bouwlanden 
en hoeven. Dezelfde soort jongere landschappen komt voor aan de noordkant (o.a. Meddosche 
Veld en Masterveld). 
De kleinschaligheid en verweving hangt ook samen met het voorkomen van vele kleine 
landgoederen met een grote afwisseling van natuur, landbouwgrond, bos en kleine 
beplantingselementen. 
Grondgebonden landbouw op economische basis draagt bij aan een landschap dat door 
eigenaren, gebruikers, bewoners en toeristen als 'levend' wordt ervaren. 

Rijk aan microreliëf (steilranden, essen en eenmansessen), een duidelijke terrasrand (westzijde) 
De terrasrand ligt tussen Aalten en Groenlo. Boven op de rand komen grote open escomplexen 
voor: tussen Aalten en Barlo en bij Vragender, en verspreid talloze kleinere essen; het patroon is 
grillig met veel gebogen wegen en esranden. Op de terrasrand komen ook jongere ontginningen 
met rechthoekige patronen voor, zoals Schaarsheide en Vragenderveld, met heel andere 
patroonkenmerken. De hoge ligging nodigde in het verleden militaire activiteit uit waaraan de 
Besselinkschans bij Lievelde en de vestingstad Groenlo met zijn circumvallatie uit de Tachtigjarige 
Oorlog nog herinnert. 
Essen, eenmansessen met steilranden komen overal in het gebied voor behalve in de jongere 
ontginningen. 

Meanderende beken in smalle dalen als doorgaande structuren, met natuurlijke begroeiing (elzen en 
essen) in halfopen landschap; overstromingsvlaktes in laagtes 

De structuur van beken en beekjes die samenstromen in de Groenloscha Slinge en de 
Bovenslinge wordt bepaald door de ondergrond en menselijke activiteit. 
Langs de beken zijn veel kleine tot middelgrote (loof) bossen gelegen. Op hogere plaatsen langs 
de beken is het natuurlijke reliëf opgehoogd met esdekken. 

Fraaie, open essen (opvallend groot op de plateaurand van Aalten tot Groenlo) en bijzondere 
broekgebieden 

Voor de essen zie ook boven bij 'rijk aan microreliëf'. Binnen de begrenzing van de open 
escomplexen komen gebiedjes voor die geen oude open bouwlanden zijn, maar bijvoorbeeld 
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overgangen naar beekdalen, kleine beekdalen, bosjes. Deze gebiedjes zijn toleranter voor 
toevoegingen als opgaande beplanting. 
Bijzondere broek- en veengebieden zijn het Korenburgerveen en omgeving en het Wooldsche 
Veen, die getuigen van kleinschalige turfwinning. 

Historisch nederzettingspatroon, vervlochten in het landschap: oude boerderijplaatsen (zoals 
scholtenhoeven), vele gehuchten en grotere nederzettingen 

De enige grote nederzetting in het gebied zelf is Winterswijk, dat als een spin in een web van 
wegen zit. Aan de westrand van het gebied en het plateau liggen Groenlo, Lichtenvoorde en 
Aalten. 
De vele gehuchten liggen verspreid in het land, de meeste bestaan uit oude en jongere 
gebouwen, van oorsprong veelal hoeven, in een karakteristieke losse structuur gegroepeerd bij of 
rond essen en esjes en in veel gevallen aan een beek. De escomplexen die op de kaart zijn 
weergegeven, liggen alle bij zulke gehuchten: onder meer Vragender, Barlo, Meddo, Huppel, 
Kotten, Miste en Corle. 
De verspreid gelegen oude boerderijen hebben veelal een bijbehorende eenmanses. 

4. Needse Berg 

Hooggelegen stuwwal en microreliëf 
De eigenlijke stuwwal vormt het midden en westen van het Waardevolle landschap met als 
hoogste punt bijna 35 meter en een hoogteverschil van ruim 15 meter. Op het hoofdreliëf is door 
een wisselwerking van natuurlijke en cultuurlijke invloeden microreliëf ontstaan: bij esranden, 
kleine ontgrondingen ... 
Het hoogste deel is grotendeels bebost, de flanken bestaan uit landbouwgrond. 

Gave open essen 
Een groot deel van de stuwwalflanken bestaat uit oude bouwlanden (essen). 

Overgang met bosjes en houtwallen van de open essen naar de kleinschalige omgeving 
Het oostelijke deel en de noordpunt bestaan uit kwelrijke natte jonge ontginningen, die relatief 
recent zijn ontgonnen in een patroon van rechte wegen die elkaar schuin kruisen. Deze gebieden 
bestaan voornamelijk uit grasland, bosjes en aan de noordkant ook uit restanten vochtige heide. 
De Buurserbeek doorkruist dit lage gebied; de beek is hier bekaad. 

5. Graafschap 

Waardevollandschap Graafschap ligt grotendeels binnen de globale begrenzing van het Nationaal 
landschap Graafschap (Nota Ruimte). 

Talrijke landgoederen als samenhangende ruimtelijke eenheden bestaande uit een statig huis, 
(oprij)lanen, historische tuin, bos, landerijen 

De kastelen of landhuizen van de landgoederen liggen langs de beken en riviertjes, waarbij de 
Baakse Beek eruit springt. Het stromende water voedt grachten en andere waterpartijen. 
De landgoederen hebben veelal rond het kasteel of landhuis, en daarvan uitstralend, een fraaie en 
imposante inrichting met gebouwen, tuinen, parkbossen en lanen. Verder weg van het huis 
worden de mazen van het net van lanen wijder en ligt de nadruk van het grondgebruik op 
productie. 
Tot de landerijen behoren veel karakteristieke oude bouwlanden (escomplexen en eenmans
esjes) die verweven zijn in het landgoedlandschap; deze oude bouwlanden zijn veelallanggerekt 
en in dezelfde richting als de oude watergangen gelegen (min of meer oost-west). 

Oost-west stromende gekanaliseerde beken in halfgesloten landschap 
De stromende watergangen maken onderdeel uit van het stroomgebied van de Berkel en Baakse 
Beek. Ze zijn vanaf de Middeleeuwen tot tegenwoordig voor allerlei doeleinden vergraven: 
bevaring, het voeden van grachten, het leveren van waterkracht, het bevloeien van grasland, het 
ontwateren van landbouwgronden. Een deel is van niet-natuurlijke oorsprong, zoals de meeste 

14 



Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

'goten'. De structuur van watergangen is met dit alles een zeer karakteristieke mengeling van 
natuurlijke en cultuurlijke kwaliteiten geworden. 
Oude bewoningsplaatsen, zowe.l op landgoederen als daarbuiten, met oud bouwland (essen en 
esjes) liggen vaak op hogere plaatsen aan beken en de Berkel. De lagere gronden zijn veelal in 
gebruik als grasland. 

Halfgesloten landschap met mozaïek van bossen, weilanden en grote boerderijen; parkachtige 
uitstraling 

Grootschalige gesloten of open gebieden komen niet voor; het meest gesloten landschap komt 
voor op de hogere zandige bebossingen zoals het Grote Veld. Het meest open landschap bestaat 
uit de ontgonnen broeken die nu veelal als grasland in gebruik zijn, zoals de gronden in het gebied 
van de Wildenborgscha en Barehamse veengoten. Het contrast tussen de relatief open 
broekgebieden en de relatief gesloten hogere bebossingen is een kwaliteit die mede het 
halfgesloten karakter van het gehele gebied bepaalt. 
Kleinschalige maar vaak heel karakteristieke openheid komt voor op oude bouwlanden. 
De parkachtige uitstraling wordt mede bepaald door de vele (eiken)lanen, ook buiten de 
landgoederen. 

Samenhangende eenheid van hooggelegen beboste en besloten stuwwalkern van Lochamerberg met 
karakteristieke krans van open essen 

Bij de krans van essen horen oude gehuchten, zoals Zwiep en Barchem, en oude hoeven. 
Het geheel van stuwwal en essen ligt tussen het lage land langs de Berkel aan de noordzijde en 
aan de zuidwestzijde het lage land langs de Barehamse en Wildenborchse Veengoot 

Karakteristieke, ook cultuurhistorisch waardevolle open essen en esdorpen Gelselaaren Geesteren, 
microreliëf 

Gelselaaren Geesteren hebben, ondanks vele ontwikkelingen, met hun losse bebouwingspatroon 
en de hen omringende goed herkenbare essen, een hoge ruimtelijke kwaliteit en 
ensemblewaarde. 
In het gehele gebied komt, met name in het oude cultuurland met essen, beken e.d. veel 
microreliëf voor. 

6. Oeverwal Branekhorst 

Kleinschalig karakteristiek oeverwallenlandschap met kleine dorpen Olburgen, Rha en het 'stadje' 
Branekhorst 

De bewoningsplaatsen zijn grotendeels oud, zowel de gehuchten als de verspreide bebouwing en 
het 'stadje' Branekhorst Een deel van de oude bewoningsplaatsen is kunstmatig verhoogd, zoals 
de Slotheuvel bij Branekhorst en boerderijen niet ver van de rivier. 

Overgangsgebied van open uiterwaarden van de IJssel naar het besloten landschap van de 
Graafschap 

IJsseldijk en restanten van functieloos geworden dijken. In de uiterwaarden watertjes die 
aansluiten op het patroon van oude rivierarmen. 
Water vanuit het landgoederenlandschap van de Graafschap en de omgeving daar ten zuiden van 
via Grote Beek, Baakse Beek I Stroomkanaal van Hacktort en Bakerwaardscha Laak I 
Oosterwijkse Vloed in de IJssel. Het patroon van waterlopen is, hoewel gekanaliseerd, 
karakteristiek. De beken voegen zich naar het door de rivier gemaakte land. 
Landgoederen en landgoedachtige structuren in de omgeving van Baak en Wichmond. 

Oude IJsselarmen 
De oude IJsselarmen zijn structuurbepalend voor het landschap en van groot aardkundig belang. 
Sommige oude rivierarmen zijn geërfd door weteringen, zoals de Bakerwaardscha Laak. 

Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier met uiterwaarden 
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7. Stuwwal Nijmegen I bekken Groesbeek 

Stuwwal Nijmegen I bekken Groesbeek ligt aan (maar buiten) de globale begrenzing van Nationaal 
landschap Gelderse Poort (Nota Ruimte). 

Binnen de hoefijzervormige stuwwalligt het open bekken van Groesbeek met grotendeels 
weidegrond, vochtige laagtes en beekjes 

De hoofdstructuur van het landschap bestaat uit de stuwwal (hoog, droog, zandig) en het bekken 
(laag, nat, zand en veen, overwegend grasland). Bewoning vond van oudsher aan de hogere 
randen plaats. 
In het bekken komt een kenmerkend patroon van wegen en waterlopen voor, bestaande uit de al 
vroeg vergraven natuurlijke beken Groesbeek en Leigraaf en grotendeels in de 199 eeeuw 
gegraven andere watergangen en (onverharde) ontsluitingsweggetjes. 
Van de vochtige laagtes is het belangrijkste deel het natuurgebied De Bruuk met omgeving, waar 
water uit de omringende stuwwallen opkwelt. · 

Reliëfrijke stuwwal met gesloten boslandschap, markante steile flanken met bronbeekjes en scherpe 
overgangen naar open landbouwgebieden op de flanken 

De stuwwaltoppen zijn vrijwel overal bebost, de binnenflanken (deels met löss) bestaan uit een 
grootschalige mengeling van landbouwgrond en bos. De buitenflank aan de noordkant bij Berg en 
Dal en Beek bestaat uit een steile helling die is ontstaan doordat de Rijn de stuwwal daar heeft 
ondergraven. Bij Berg en Dal en Beek komen bronbeekjes, sprengenbeekjes en sprengputten 
voor. Een deel daarvan is hoogstwaarschijnlijk van Romeinse oorsprong (Kerstendal, Louisendal, 
Watermeerwijk; diverse aardwerken). Verspreid komt ook elders sprengwater op en aan de 
stuwwal voor. 
Door de wal zijn kort na de opstuwing lange smeltwaterdalen ontstaan, zoals de Meerwijkselaan, 
Kraaiendal en HoenderdaL Later zijn in de flanken door bronerosie en bodemverschuivingen 
kortere en deels steilere dalen ontstaan. Vooral in landbouwgebied zijn de steilere dalen 
kwetsbaar. 
Een deel van het boslandschap ligt op de licht glooiende spoelzandwaaiers aan de uiteinden van 
de smeltwaterdalen (Heumensoord en Maldens Vlak). Hier ligt naast bos ook heide. Verder naar 
het westen ligt in de invloedssfeer van de Maas het kleinschalige gebied van de Elshof. 

Waardevolle open essen en andere open landbouwgebieden 
Aan de randen van het bekken, op de overgang naar hogere gronden, bij de middeleeuwse 
nederzettingen, liggen oude bouwlanden, met name tussen Groesbeek en Kranenburg, op de 
Plak en op de Grafwegen. Tussen Nijmegen en Malden liggen op de Elshof ook oude 
bouwlanden. 
Hoger op de flanken van de stuwwalligt open landbouwgrond die een jongere ontginning heeft 
gekend. Het gaat hierbij om de gebieden tussen Zevenheuvelenweg en Wylerbaan, tussen 
Wylerbaan en de spoorlijn, Klein Amerika en de St. Jans- en St. Maartensberg. Bij de 
natuurontwikkeling op Jans- en Maartensberg is behoud van vergezichten een randvoorwaarde. 
Zowel de eigenlijke essen als de jongere open gronden zijn markant als open gebieden in contrast 
met de aanliggende bosgebieden en uitgegroeide kernen. 

Lange zichtlijnen vanuit bekken naar omringende stuwwallen en vanaf stuwwal naar het rivierdal van 
Rijn en Waal 

Bebouwing geconcentreerd in dorpen en buurtschappen en langs radiale wegen vanuit Groesbeek; 
stuwwal met weinig bebouwing 

De bebouwing in het reliëfrijke noordelijke deel (bij Heilig Landstichting, in Berg en Dal en Beek) 
heeft het karakter van luxe wonen in een park- en bosrijke omgeving, deels landgoedachtig. Dit 
karakter ontbreekt geheel of grotendeels bij de bebouwing in de kernen Groesbeek, Braedeweg 
en De Horst en langs de radiale wegen vanuit Groesbeek. 

Sterk contrast tussen besloten stuwwal en open bekken en open rivierenlandschap 
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8. Ooijpolder en Rijnstrangen 

Ooijpolder en Rijnstrengen liggen grotendeels binnen de globale begrenzing van Nationaal landschap 
Gelderse Poort (Nota Ruimte). De uiterwaarden langs de Nederrijn bij Huissen en Westervoort vallen 
wel binnen dit Waardevolle landschap maar buiten de aanduiding Nationaal landschap. 

Gave gradiënten van kom-oeverwal-uiterwaard-rivier en dynamiek van de rivieren 
Kommen en oeverwallen zijn minder ontwikkeld dan verder westelijk in het rivierengebied; het 
gebied maakt deel uit van een stroomvlakte tussen de stuwwalrestanten van Montferland/Eiten en 
Nijmegen-Kleef. De grootste open kom ligt in zeldzaam fraai contrast tegen de stuwwal bij 
Nijmegen-Ubbergen-Beek. De oeverwallen zijn relatief smal en klein, samenhangend met de zeer 
vele tracéwisselingen die de rivier hier heeft gekend. 
De huidige bandijken (winterdijken) liggen grotendeels op oude tracés, herkenbaar aan de vele 
binnen- en buitengedijkte wielen, die veelal van hoge ouderdom zijn. Daar waar aan de rivierzijde 
nieuwe dijken zijn gebouwd, zijn de oude dijken als relict blijven liggen, bijvoorbeeld de Kerkdijk 
zuidoost van Ooij, de Kapitteldijk bij Leuth en de Ooyse Dijk bij Oud Zevenaar. Verspreid door het 
gebied komen tal van oude dijken en kaden voor die veelal niet meer functioneel zijn, maar die 
spreken van de strijd tegen het rivierwater. 

Overwegend open landschap met in de kom afwisseling van weidebouw, oudestrangen en kleiputten 
met ooibos; oeverwal afwisselend open en kleinschalig met afwisseling van bouwland, grasland, 
boomgaard 

Complexen van strangen (oude rivierarmen) komen voor ten noorden van het splitsingspunt van 
Rijn en Waal: Rijnstrangen. Bij deze strangen hoort opvallend microreliëf parallel aan de 
voormalige stroombeddingen. Elders komen ook oude rivierarmen voor, maar dan niet in 
complexvorm. 
Kleiputten zijn overblijfselen van 150 jaar winning voor de baksteenindustrie. Voormalige 
steenfabrieksterreinen zijn niet ver van de grote putten verwijderd gelegen aan de rivier. Grote 
complexen liggen in Groenlanden, de Kekerdomscha Waard en de Lobberdenscha Waarden. · 
Nabij de Duitse grens komt een heggenlandschap voor dat aansluit bij het oude cultuurlandschap 
van de Duftelt aan gene zijde. 

Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap, over de rivieren, en naar de stuwwallen van 
Nijmegen en Mantterland 

Cultuurhistorische kwaliteiten verweven in het landschap, zoals talrijke historische boerderijen, 
plaatselijk op terpen, en relicten van de IJssellinie 
Bebouwing overwegend geconcentreerd in dorpen en (dijk)linten 

De strijd tegen en het leven met het rivierwater heeft zeer hoge cultuurhistorische kwaliteiten 
opgeleverd: dijken met wielen, kaden, binnendijkse afwateringsstelsels, bebouwing op hogere 
plaatsen ... 
Bewoning is van oudsher gebonden aan hogere, voor het rivierwater relatief veilige plaatsen. 
Dorpen en gehuchten op oeverwallen (vele), pleistocene zandopduikingen (donk van Persingen), 
boerderijen op terpen, hier 'pollen' geheten. Bewoning langs de dijken bestaat uit voormalige 
boerderijen, vooral kleinere, en voormalige steenfabriekswoningen. Steenfabriekswoning·en zijn in 
veel gevallen in kleine en grotere complexen gebouwd door de fabrikanten. De eigenlijke 
steenfabrieksterreinen zijn karakteristieke in de uiterwaard verhoogde terreinen, de meeste al 
relict, een enkele nog· met productiebedrijf. 
Uit de Koude Oorlog stamt de IJssellinie, die relicten heeft achtergelaten in de Bemmelscha 
Waarden (defensiedijk) en de Ooijpolder (defensiedijk, inundatievlakte, hospitaal- en 
commandobunkers, irtgegraven Shermantanks) en een inlaatwerk bij Westervoort. 

Sterk contrast met besloten stuwwal 

Rust, ruimte, donkerte 
Het gebied is een oase van rust, ruimte en donkerte te midden van een steeds verder 
verstedelijkende omgeving: aan de noordkant de reeks van sterk uitgegroeide kernen Arnhem
Westervoort-Duiven-Zevenaar-Didam, west Arnhem-Huissen-Bemmel, zuidwest Nijmegen. 
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Aan de oost- en zuidkant sluit deze oase aan bij het Duitse rivierenlandschap dat dezelfde 
kwaliteiten van rust, ruimte en donkerte kent. 

9. Hollanderbroek 

Westelijk deelligt binnen globale begrenzing Nationaallandschap Rivierenland (Nota Ruimte). 

Gave gradiënten en ensembles van kom - oeverwal - uiterwaard 
Duidelijk herkenbare overgangen van kom naar oeverwallen liggen aan de rand van het gebied. 
Op de overgang naar de uiterwaarden ligt tussen Randwijk en Driel de Rijndijk, die met het 
bochtige tracé getuigt van de strijd tegen het water. 

Open grootschalig kommenlandschap met weidebouw te midden van kleinschalige oeverwallen 
De oeverwallen liggen aan de rand van het gebied of er net buiten, met een uitzondering: de 
kleine oeverwal die vanaflijnden (tussen Valburg en Eist) over Homeet naar Heteren loopt. 
De openheid van het kommenlandschap is buiten de grotere kernen Heteren en Valburg in het 
gehele gebied te ervaren. De openheid wordt min of meer gescheiden of onderbroken door 
bovengenoemde oeverwal van Homoet, bebouwing rond het Herveldscha Veld en de bosjes die 
hier en daar in de kommen liggen. 
De percelen in de kommen worden door weteringen en sloten begrensd. Per gebied verschilt de 
percelering. In het Hollanderbroek liggen langgerekte regelmatige percelen, in de Meilanden zijn 
net juist blokvormige regelmatige percelen terwijl elders weer meer onregelmatig blokvormige 
percelen voorkomen. Karakteristiek is dat over de weteringen (Linge en 'zegen') en de oude 
verbindingsweg door Homeet heen de vorm en richting van de percelen verspringt. De verschillen 
en het verspringen van de percelering vormen een belangrijke kwaliteit. 
In het gebied komen in de overigens open kommen als vanouds bosjes voor. 

Zicht op stuwwal, vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier 

Bebouwing geconcentreerd in dorpen op de oeverwallen in contrast met de open kom waar slechts 
enkele hoeven staan 

Dorpen op de oeverwal zijn de uitgegroeide kernen Heteren en Valburg; gehuchten zijn Homeet 
lintvormig op een kleine oeverwal, en de hoeven die rond het Herveldscha Veld liggen. 
Kenmerkend zijn ook enkele oude bewoningsplaatsen, zoals de buitenplaatsen Schoonderlogt en 
Mellard en de kasteelplaats Nijburg. 

Oud ontwateringssysteem van Linge en zegen 
DeLingeis hier, anders dan verder naar het westen, een gegraven wetering. De aanleg vond 
plaats in de Late Middeleeuwen om de ontwatering van de vele dorps- en gehuchtpoldertjes 
centraal en beter te regelen. De poldertjes ontwaterd én elk via een 'zeeg', waarvan tegenwoordig 
nog onder andere Elderse Zeeg, Liendermeintsche Zeeg, Drielsche Zeeg en Verloren Zeeg 
resteren. Samen met de 'graven' vormen ze een stokoud ontwateringssysteem dat nog steeds 
structuur geeft aan het gebied. 

1 0. Rivierduin Wijchen-Bergharen 

Kleinschalige rivierduinen met afwisseling van bos, vennen, houtwallen en open essen, microreliëf en 
plaatselijk grillige lokale wegen; grote hoogteverschillen bij rivierduin Bergharen 

Aardkundig waardevol ensemble van rivierduinen en overgangen naar lager gebied. De 
rivierduinen zijn opgeworpen vanuit rivierbeddingen in het zuiden (nu Maas) . 
Zeer karakteristiek is de overgang naar het grote open kommengebied ten noorden van de 
rivierduinen. 

Onregelmatige, blokvormige verkaveling 
Op de eigenlijke rivierduinen komen onregelmatige percelen voor die zich min of meer voegen 
naar het reliëf. 
In de broeken ten zuiden van de rivierduinen zijn de percelen onregelmatig blokvormig. 
In de komgebieden ten noorden van de rivierduinen zijn de percelen regelmatiger. 
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Bebouwing geconcentreerd in dorpen en buurtschappen en verspreid langs open essen en dijken 
De klein gebleven dorpen Horssen, Bergharen en Hernen ontlenen hun karakter deels aan de 
ligging op het rivierduin. De kleine dorpen Balgoy, Nederasselt en Overasselt wijken hiervan af: 
deze zijn Maasdorpen op de oeverwallen. 
Buurtschappen zijn deels oud, zoals Wezel en Worsum, waarbij oud bouwland (essen) en oude 
bewoningsplaatsen aanwijsbaar zijn; in deze categorie is het landgoeddorp Leur een apart geval. 
De bebouwing op de rivierduinen die vroeger bij Overasselt en Hatert hoorden, het brede 
oostelijke stuk, gaat voor een belangrijk deel terug op relatief jonge keuterontginning. Dit heeft 
geleid tot een kleinschalige percelering. 
Verspreid in de broeken en de noordelijke kommen komen boerderijen voor die in het kader van 
ruilverkaveling zijn gebouwd. 

Overgang naar noord en zuid met open komm~n en kleinschalige oeverwallen, talrijke oude 
Maasarmen herkenbaar 

Oude Maasarmen zijn structuurbepalend in het gebied ten zuiden van de rivierduinen en 
plaatselijk tot in de duinen àan toe. Samen met de rivierduinen en relicten van de vlechtende rivier 
draagt dit bij aan de hoge aardkundige kwaliteit. · 
Tussen rivierduinen en oeverwallen liggen open broeken. 
Tussen Heumen en Balgay ligt de Maasdijk die globaal een oud tracé volgt, deels om 'wielen' 
heen die in de jaren dertig zijn dichtgegooid behalve het wielencomplex Heumense Kolken. 
Aan de Maas bij Nederasselt, tegenover het vestingstadje Grave, liggen restanten van de 
verdedigingswerken van Grave. 
Ten noorden van de rivierduinen (noord van Hernen, oost van Bergharen) ligt in groot contrast 
met de rivierduinen een gr:oot open kommengebied. 

11. Lienden 

Ligt geheel binnen globale begrenzing Nationaallandschap Rivierenland (Nota Ruimte). 

Fraai zicht op de Utrechtse Heuvelrug 

Karakteristieke kleinschalige oeverwal met rijke afwisseling van boomgaarden, grasland, 
buurtschappen, dorpen, verspreide bebouwing, beeldbepalende boerderijen en kleigaten; in contrast 
met het naastliggende open komgebied 

Het gehele gebied bestaat overwegend uit oeverwalgronden, en contrasteert als geheel met de 
grootschalige open kommen zuidelijk. Binnen het gebied komen tal van kleinere lage gebiedjes 
langs weteringen voor die een kleinschaliger contrast opleveren met de iets hoger gelegen echte 
oeverwalgronden. 
Het gebied watert af via weteringen die uitmonden in de Maurikse wetering, die haar water weer 
(buiten het gebied) in het Amsterdam-Rijnkanaalloost. 
De meeste gronden, zowel op oeverwallen als in de kleine lage gebieden, hebben een richting die 
haaks op de hoogtelijnen staat. Perceelsranden hebben veelal een hoge ouderdom. 
De nederzettingen hebben veelal hun open karakter behouden, in die zin dat ze visueel niet 
afgesloten zijn van het omringende landschap; voor de dorpen geldt dit, maar sterker nog voor de 
vele kleine nederzettingen. Deze zijn veelallintvormig langs een verbindingsweg, zoals langs de 
Wielse Weg (noord van Eek en Wiel), Ganzert (noordwest van lngen), Klinkenberg en 
Zevenmorgen (noord van lngen). 
Door het gehele gebied komen karakteristieke groteT-boerderijen voor. 

Aanwezigheid van de oude loop Van de Rijn langs ingepolderde uiterwaard De Mars en waardevol 
meandersysteem met groot aantal geulen 

Door inpoldering van De Mars is de oude Rijnbandijk geen bandijk meer maar een slaperdijk. Op 
en langs de Rijnbandijk ligt een dijkenlandschap met alles wat dit zo kenmerkend maakt: dijk, 
wielen, bebouwing aan de dijk. 
Aan de rivier komen steenfabrieksterreinen voor. 
In en aan de oude rivierarmen liggen open wateren, ontstaan door kleinschalige ontgronding, 
bosjes en rabatten. 
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De Marspolder heeft een eigen uitwatering op de Nederrijn; de weteringen gaan deels terug op 
oude rivierarmen. 

Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier met uiterwaarden 

12. Ommerense Veld en Rijswijkse Veld 

Ligt geheel binnen globale begrenzing Nationaallandschap Rivierenland (Nota Ruimte). 

Fraaie karakteristieke grootschalige openheid in contrast met de omgeving 
Het Ommerense Veld, het Broek en het Rijkswijkse Veld zijn grote open kommen die laag liggen 
ten opzichte van de omringende meer kleinschalige oeverwallen. 

Opvallende afwezigheid van bebouwing en opgaand groen 
Kernen ontbreken volledig doordat de gebieden altijd te nat zijn geweest voor vestiging. 
Losstaande hoeven komen voor aan de randen (oeverwalranden), op de lage oeverwal van het 
Hornixveld, en in het Rijkswijkse Veld spaarzaam ook in het hart van de kom als teken van de 
ruilverkaveling van de jaren vijftig. 
Opgaand groen ontbreekt, als perceelsgrens fungeren als vanouds de sloten. 

Onregelmatige blok- en strokenverkaveling met slootpatronen en oude weteringen 
D~ ruilverkaveling van een halve eeuw geleden heeft het patroon van verkaveling en ontwatering 
weliswaar vergrofd maar overigens intact gelaten als getuige van een moeizame ontginning: 
regelmatige strookvormige kavels die regelmatig van richting verspringen. 
Strokenverkaveling komt voor in de laagste delen naast blokverkaveling (samengevoegde 
stroken); blokverkaveling komt van oudsher op de iets hoger gelegen delen voor waar hoeven 
stonden, met name op de lage oeverwal van het Hornixveld. 
De hoofdontwatering via 'graven' en 'tochtsloten' naar de Maurikscha Wetering en (buiten 
Waardevol landschap) aansluitend op de riviertjes Korne en Linge is, op de onderbreking van het 
Amsterdam-Rijnkanaal na, oorspronkelijk en karakteristiek. De Maurikscha Wetering valt hier 
deels samen met een oude stroomgeul met bijbehorend microreliëf. 

Weidebouw 
Door de lage en natte ligging is het gebied in gebruik als grasland, hetgeen bijdraagt aan de 
kwaliteiten van open kerngebied. 

Rust, ruimte, donkerte 

13. Buren- Kerk-Avezaath 

Ligt vrijwel geheel binnen globale begrenzing Nationaallandschap Rivierenland (Nota Ruimte). 

Karakteristieke, kleinschalige oeverwal met rijke afwisseling van boomgaarden, gras- en bouwlanden, 
buurtschappen, dorpen, verspreide bebouwing, buitenplaatsen, kasteelterreinen en beeldbepalende 
boerderijen 

Hogere oeverwalgronden worden afgewisseld met lagere gronden langs weteringen. Het natuurlijk 
reliëf is bepalend geweest voor de nederzettingen op de hoogste delen van de oeverwallen. 
De hoofdstructuur van ontsluiting en ontwatering met bochtige wegen op de oeverwallen en rechte 
wegen in de lagere gebieden en met weteringen is zeldzaam gaaf. 
Buren is een oud stadje en heeft daarvan ook de karakteristiek met een vroeger bevaarbare 
waterweg, wallen, tal van gebouwde monumenten en een kasteelterrein. Andere nederzettingen 
zijn overwegend agrarisch van oorsprong met in de directe nabijheid oude bouwlanden (nu voor 
belangrijk deel met boomgaarden bezet). 
Kasteel Soelen, Buren, Aldenhaag bij Zoelen, Djoerang. 
Veel boerderijenzijn karakteristieke grote T-boerderijen. 

Sterk meanderende Linge met smalle uiterwaarden 
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De Linge met Doode Linge en het bij Buren beginnende zijriviertje Korne zijn natuurlijke wateren 
met voor laagland typerende meanders. De erop aangesloten weteringen zijn gegraven, zoals de 
Maurikscha Wetering. Groot contrast tussen de meanderende Linge c.a. en de rechte overige 
ontwateringsleidingen. 
De maandering van de Linge wordt tegenwoordig beperkt doordat benedenstrooms van Tiel de 
rivier grotendeels is bekaad en bedijkt. Plaatselijk vormen ( steilranden aan) oeverwallen de 
begrenzing van het rivierbed. De smalle uiterwaarden bestaan voornamelijk uit grasland. 
Aan de Linge komen werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor, zoals het inundatiekanaal 
dat aan de zuidkant van Tiel naar de Linge loopt. 

Leesbare ontstaansgeschiedenis, zoals plaatselijk zeer onregelmatige blokverkaveling, bijzondere 
gebogen percelen (kromakkers bijZoelen en Erichem), karakteristieke oude bouwlanden en oude 
bewoningsplaatsen (Erichem, Buren, Zoelen) 

Oeverwallen waarop en waaromheen typerende onregelmatige en bochtige patronen zijn 
ontstaan, zoals bij Erichem, Kapei-Avezaath en Zoelen. Oude bouwlanden, nu deels met 
boomgaarden. 
Lager gelegen gronden hebben een regelmatiger percelering met langgerekte percelen, die veelal 
zijn samengevoegd tot (lange) blokken. In de lagere delen zijn sloten perceelsgrens. 

Het Nieuwland is een kleine markante open kom. 

14. De Regulieren 

Nationaallandschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (globale begrenzing in Nota Ruimte) ligt vrijwel 
geheel in Waardevollandschap De Regulieren. 
Noordoostelijk deelligt binnen Nationaallandschap Rivierenland. 

Fraai kleinschalig oeverwallandschap langs sterk meanderende Linge met karakteristieke dorpen en 
fruitteelt, gaaf oud bouwland bij landgoed Mariënwaerdt 

De meanderende Linge met smalle uiterwaarden is opgesloten door steile dijken met wielen. 
Alle dorpen liggen op de oeverwallen, met hun oude kernen dicht aan de Linge. 
Op de oeverwallen domineren als grondgebruik de fruitteelt (boomgaarden onder andere met 
hoogstambomen) en akkerbouw in onregelmatigeen/of blokvormige percelen waarvan de 
grenzen in veel gevallen van hoge ouderdom zijn. 
Op het historische landgoed Mariënwaerdt oud bouwland, bosjes en sierbos ontsloten door lanen. 

Gave open kommen ten noorden van de Linge met weidebouw, grienden, populierenbosjes en 
eendenkooien, patronen van sloten en weteringen en wegbeplanting langs rechte wegen, in contrast 
met kleinschaligheid van Lingelandschap 

Eeuwenoud patroon van ontwatering via sloten en weteringen. De weteringstructuur is gaaf, het 
slotenpatroon is vergrofd. Veel restanten van kades van de middeleeuwse dorpspolders. 
Karakteristiek voor deze kommen is het grondgebruik van grasland en bosjes (populieren, 
grienden) met op de laagste plaatsen enkele eendenkooien. 
Van oorsprong zijn de percelen langgerekt, vele percelen zijn samengevoegd tot min of meer 
blokvormige percelen. Groepen van percelen kennen dezelfde richting, die over de weteringen 
heen verspringt. 
Veel van de rechte wegen zijn populierenlanen. 

Het cultuurhistorisch landschap van de Hollandse Waterlinie is afleesbaar door forten en 
inundatievelden 

De Diefdijk moest Holland beschermen; oost van de dijk, op Gelders grondgebied konden 
uitgestrekte 'inundatievelden' onder water gezet worden om het oprukken van vijandige troepen te 
voorkomen. Het systeem van de waterlinie is nog tamelijk weinig geschonden afleesbaar in het 
land, met de relatieve leegte en openheid van de inundatievelden, inlaatkanalen en -sluizen, de 
Diefdijk en andere dijken zoals de Nieuwe Zuider Lingedijk en kaden, forten en andere 
bouwwerken. 

De Diefdijk als opvallend en beeldbepalend element aan de westkant 
De Diefdijk is een essentiële schakel in de beveiliging van Holland tegen het rivierwater uit Gelre. 
Dat was eeuwen zo en is nog zo. Wielen getuigen van dijkdoorbraken. 
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De Diefdijk behoorde met forten, inundatievelden, inundatiekanalen, kaden en dergelijke tot het 
systeem van Nieuwe Hollandse Waterlinie. De grote openheid van de inundatievelden wordt door 
de Diefdijk begrensd. 

Rust, ruimte, donkerte 

15. Passewaay - Opijnen 

Gave en karakteristieke gradiënten en ensembles van kommen -oeverwallen -uiterwaarden 
Het gebied bestaat overwegend uit oeverwallen, die gescheiden worden door kleine 
komgebieden. 
De ontwatering van het grootste deel van het gebied vindt plaats door min of meer oost
westgerichte oude weteringen; na samenvloeiing in de kom De Steendart stroomt het water 
noordwaarts door de oeverwal heen richting Linge. 
Om cultuurland te beschermen zijn vroeger zijdijken aangelegd, waarvan de Zijveling tussen 
Ophemert en Wadenoijen een relict is. 

Karakteristieke kleinschalige oeverwallen met afwisseling van boomgaarden, beeldbepalende 
boerderijen, verspreide bebouwing, buurtschappen, dorpen, kasteelterreinen 

Kleine karakteristieke, matig grootschalige, open kommen met weidebouw (onder andere De 
Steendert) 

Lintbebouwing op de smalle oeverwallangs de Waal 
Dit betreft de linten dicht langs de rivier bij Opijnen, Varik en Ophemert, die hun karakter voor een 
belangrijk deel aan de ligging langs dijk en rivier danken. 

16. Kom-oeverwal ensemble Bommeierwaard 

Een deel van de westelijke punt ligt binnen de globale begrenzing van Nationaallandschap Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (Nota Ruimte). 

Gave gradiënten en ensembles van open kommen, kleinschalige oeverwallen en uiterwaarden 

Gave open kommen met grote openheid en weidebouw, hier en daar onderbroken door verspreid 
liggende bebouwing, populierenbossen, eendenkooien en grienden; mooie doorzichten 

Door de kommen lopen grote weteringen: Capreten (deels bekaad), Drielsche Wetering, 
Hoofdwetering. Op de grote weteringen komen weteringen van lagere orde uit, die weer worden 
gevoed door het kleinschalige slotenstelseL 
Ten zuiden van N322 (Van Heemstraweg West) ligt een groot laag kommengebied: grote open 
graslandkommen en enkele broekbossen van populier en wilgengrienden met twee 
eendenkooien. Contrast van de openheid met de kleinschalige noord-zuidgerichte oeverwal van 
Bruchem-Kerkwijk en noord-zuidgerichte dwarsdijk (Zeedijk). 
Meer naar het oosten liggen kleinere graslandkommen: Het Broek/Groote Lage Broek (met 
eendenkooi), De Vliert, Drielsche Broek. 
In de kommen zijn de percelen veelal rechthoekige blokken die uit oudere stroken zijn 
samengesteld. De grenzen zijn sloten. De richting van de percelering verspringt over de 
weteringen heen. 
Verspreid liggende bebouwing zijn veelal boerderijen uit de tijd van de grote ruilverkaveling I 
streekverbete ring. 

Kleinschalige oeverwallen met afwisseling van fruitteelt, glastuinbouw, bedrijvigheid en wonen, in 
contrast-met de open kommen (m.n. bij Bruchem en langs Afgedamde Maas) 

De oeverwal van Bruchem en Kerkwijk is zeer kleinschalig. 
Langs de Afgedamde Maas oeverwallen met Poederoijen, Aalst, Nederhemert-Noord, 
Nederhemert-Zuid. 
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Cultuurhistorische kwaliteiten verweven in het landschap: Nieuwe Hollandse Waterlinie nog afleesbaar 
in forten en inundatievelden; oude boerderijen op pollen, oude kades, Slot Loevestein en 
Ammersoyen 

Nieuwe Hollandse Waterlinie: de defensielinie lag tegen het Munnikenland aan, daar oost van lag 
tot de Meidijk de inundatievlakte. De dijk bij het Munnikenland is versterkt met forten en andere 
werken. 
Op oeverwallen oude hoeven op terpen, die lokaal pollen worden genoemd. Ook onbebouwde 
vluchtheuvels op de oeverwallen, als vluchtplaats voor mens en vee bij overstromingen. 
Wielen komen voor langs de dwarsdijken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de Nieuwendijk 
langs de Boezem van Brakel en de Meidijk. 
De polder van Bern is een zeer oude bewoningsplaats met reliëf dat deel van natuurlijke 
oorsprong is (rivierwerking) en deels van menselijke oorsprong zoals dijken. 

Bijzondere aardkundige waarden (zoals oude meander, de wielen, donk) 
Doornwaard en tegenoverliggende uiterwaarden bij Wellseind en Slijkweil kennen typerend reliëf 
van maandering en oude rivierarmen. 
Oude rivierarm die later is gebruikt om de Drielsche Wetering in aan te leggen. 
Ook Capreten volgt voor een deel een oude rivierarm die van aardkundig belang is. 
Ten noorden van Delwijnen ligt aan Capreten een opvallende donk (rivierduin omringd door 
jongere kleiafzettingen). 
Voor wielen zie in bovenstaande. 

Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier met uiterwaarden 

17. Het Binnenveld 

Open, grootmazig landschap met weinig bebouwing, in scherp contrast met omringende steden en 
stuwwallen 

Wat we nu verstaan onder het eigenlijke Binnenveld is een lage, natte, grote open ruimte langs de 
Grift of Valleikanaal, die over een grote lengte de provinciegrens vormt. Aan de Gelderse kant 
liggen inundatievlakten die onderdeel waren van de Grebbelinie, ter verdediging van West
Nederland. 
Dit Binnenveld is een veen- en broekontginning, allang en nog steeds grotendeels grasland. Toen 
deels gemeenschappelijke grond (meent), later verdeeld in kleine, doór sloten gescheiden, slagen 
die nog steeds karakteristiek zijn voor het gebied. 
De omringende bebouwing concentreert zich op de overgang van hoge (stuwwallen van Utrechtse 
Heuvelrug en Veluwemassief) naar lage gronden met als grootste stedelijke kernen aan de 
Gelderse kant: Wageningen, Bennekomen Ede, maar ook met nog sterk agrarische dorpen en 
gehuchten met een open en historisch karakter: Nergena en De Kraats. 
Bebouwing binnen het gebied ligt aan de noordkant in een onregelmatige veenontginning (onder 
andere Maanderbroek I De Kade) aan de zuidkant op een lage oeverwal (Nude) en aan de 
oostkant bij de nieuwere bebouwing van Wageningen. Binnen de onregelmatige veenontginning 
ligt een zeer kenmerkende structuur: een slingerend lint van bebouwing. 

Karakteristieke rechtlijnige wegenstructuur 
De lange 'stegen' die dezelfde noord-zuidrichting hebben als Grift c.q. Valleikanaal, zijn oude 
overblijfselen van de ontginning als veen- en broekgebied. 

Zicht op de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemassief. 
Vanuit en over het Binnenveld is de donkere ra,nd van de beboste stuwwallen zichtbaar. 

Rust, ruimte, donkerte 
De binnenruimte van het aan de randen sterk verstedelijkende WERV'-gebied is opmerkelijk ruim, 
rustig en donker- en heeft daarmee een grote betekenis als contramal van het steeds drukkere 
gebied. 

18. Scherpenzeel 
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Kleinschalige afwisseling van weidegrond, bosschages, elzensingels en beekjes 

Oude landgoederen met bijbehorende luister 

Onregelmatige blokverkaveling 
De onregelmatige blokverkaveling is een kwaliteit die samenhangt met de hoge ouderdom van het 
cultuurland in combinatie met de natuurlijke gegevenheden van een door beekjes doorsneden 
zandlandschap. 

19. De Veldbeek 

Kleinschalige afwisseling van (natte) natuur, heide, bos, weiden en landgoederen als overgang van 
het gesloten Veluwelandschap naar openheid in het westen 

Dit Waardevollandschap is vroeger uitzonderlijk nat geweest, met kwel uit de Veluwe en over een 
grote oppervlakte stagnerend water. Het gebied draagt daar de sporen van, en is nog steeds een 
relatief nat gebied. 
De kleinschalige afwisseling loopt ver door naar het noordwesten; pas bij Arkemheen begint de 
grote openheid die het randmeergebied daar kenmerkt, een klein deel van het Arkemheense 
landschap (zuid van de A28 nabij landgoed Oldenaller) ligt in Waardevollandschap de Veldbeek. 

Microreliëf door dekzandruggen, natuurlijke beekloop, waardevolle open essen en gaaf broekgebied 
De omgeving van de Veldbeek wordt in hoofdrichting bepaald door de dekzandruggen, die 
Veldbeek en andere beekjes van elkaar scheiden. De beken komen in het noorden van het 
Waardevollandschap uit in de Schuitenbeek, die het water noordwaarts naar het Nuldernauw 
(Randmeer) voert. 
Eenzelfde structuur van dekzandruggen, beekjes en essen ligt bij de gehuchten Appel en 
Kruishaar met onder meer de Appelscha Beek en de Nooienbeek I Hoevelaakscha Beek. 
Langs de beken ligt als vanouds grasland. Op de hogere dekzanden bij de beken zijn essen 
ontstaan. Het natuurlijke reliëf heeft hiermee een cultuurlijke laag van microreliëf gekregen, met 
bolliggende akkers, de oude bewoningsplaatsen die daarbij horen, esranden e.d .. 
Tussen de oude cultuurgronden van enerzijds de Veldbeek en anderzijds Appel en Kruishaar 
liggen (voormalige) natte heide- (of broek)gronden: Appelscha Heide en Kruishaarscha Heide. 

Waardevolle verdroogde middeleeuwse veenontginning (in de zuidwesthoek) 
In het zuidwesten ligt een gebied waar het water vroeger in het bijzonder stagneerde. Het is een 
oude veenontginning met kenmerkende rechthoekige structuur met strookvormige percelen en 
perceelsscheidingen die bestaan uit sloten of begroeiing. 

Weinig bebouwing 
Hiermee onderscheidt het Waardevollandschap zich van het omringende landschap van de 
Gelderse Vallei dat dicht bezet is met verspreide bebouwing. 

Zeer karakteristiek rechthoekig wegenpatroon (Appelsche en Kruishaarscha Heide) 
Op de Appelscha Heide en Kruishaarscha heide is een rechthoekige, deels vrijwel vierkante, 
ontsluiting aangelegd voor de ontginning van deze gronden die daarvoor in gemeenschappelijk 
bezit waren van de buurtschap of maalschap. Binnen de structuur is de ontginning nooit voltooid. 

Rust, ruimte en donkerte 

20. Arkemheen 

Arkemheen ligt binnen de globale begrenzing van Nationaallandschap Arkemheen-Eemland (Nota 
Ruimte). 

Extreme openheid: zeer weinig bebouwing en opgaande elementen 

24 



Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

Deels grillige, deels regelmatige, verkaveling met herkenbare oude veenontginningsrichting 
Het gebied ligt aan de voormalige Zuiderzee, grotendeels onder de zeespiegel. De Zeedijk 
beschermde het gebied tegen het water van de Zuiderzee, tegenwoordig tegen het water van het 
Nijkerkernauw en Nuldernauw (onderdeel van de Randmeren). Het water wordt door gemalen 
uitgeslagen. Het stoomgemaal Hertog Reijnaut is een overblijfsel uit de tijd van de industriële 
revolutie, maar kan nog steeds bij hoog water iri de polder ingezet worden. 
Het gebied is een uitzonderlijk gaaf veenontginningslandschap. Behalve de zuidwesthoek en een 
punt noordelijk van Nijkerk, bestaat het gebied uit percelen gras met sloten als rand. De · 
verkaveling in blokken en onregelmatige percelen gaat terug op de middeleeuwse ontginning. De 
zuidwesthoek ligt iets hoger; daar is de structuur anders met langgerekte percelen en meer 
bebouwing (Achterhoek, Holk, De Veenhuis, Palestina) maar overigens ook een 
veenontginningslandschap met sloten en voornamelijk grasland. De deelgebied noord van Nijkerk 
is een overgangsgebied naar het halfopen dekzandlandschap, waar beplanting in plaats van 
sloten de perceelsgrens vormen. 
Vanwege de weinig verstoorde waterrijke veenbodems heeft het gebied hoge aardkundige 
kwaliteiten. 

Kronkelende sloten (voormalige kreken) 
leder perceel wordt begrensd door watergangen. De meeste bestaan uit rechte, gegraven sloten, 
maar waar natuurlijke beken vanaf het dekzand kwamen, zijn in interactie met de getijdenwerking 
(kreken) grillige lopen ontstaan (onder andere Kromme Beek, Riesbeek, Eerste Boeijegeersche 
Beek, Tweede Boeijegeersche Beek). Door deze 'beken' en ook in gegraven weteringen en 
vaarten wordt het water naar de gemalen afgevoerd. 

Gebruik als grasland, hoog waterpeil 
Vanwege het immer hoge waterpeil is het gebied in gebruik als grasland. 

Oude hoeven op terpen aan de rand 
Het gebruik van het gebied vond en _vindt plaats vanuit de iets hoger gelegen gebieden aan de 
zuidrand. Sommige van de oude hoeven liggen op terpen, hier pollen genoemd. 

21. Noordelijke IJsselvallei 

Gave gradiënt en ensemble van kom -oeverwal ..:.. uiterwaard 

Karakteristiek grootschalig open komgebied met weidebouw, doorsneden door lange zuid-noord 
lopende weteringen 

Het komgebied is opgesloten door aan de westzijde de wat hogere gronden richting Veluwe, en 
aan de oostzijde de oeverwallen. De ontwatering geschiedt niet naar de, aan de overzijde van de 
oeverwal gelegen, IJssel, maar via de lange weteringen door het zeer licht naar het noorden 
hellende gebied, tot het benedenstrooms bij Hattem (buiten het Waardevol landschap) in de IJssel 
komt. 

Fijnmazige rechthoekige verkaveling haaks op de weteringen, boerderijen in linten langs de 
weteringen, weinig bebouwing 

Weteringen scheiden de verschillende broeken, die elk variëren op de hoofdkarakteristiek van de 
strookvormige verkaveling haaks op de weteringen, met verschillen in richting en schaal. Deze 
structuur gaat terug op middeleeuwse broekontginning die in verschillende coalities plaatsvond 
met kerk, adel en boer. 
Over het algemeen vormen sloten de perceelsgrenzen. 
De boerderijen staan deels in linten, deels verspreid aan de rand van het gebied. 

Karakteristieke kleinschalige oeverwal met afwisseling van buurtschappen en verspreide bebouwing, 
grasland en bouwland, onregelmatige blokverkaveling en houtsingels tussen de landwegen 

Deze oeverwallen liggen bij Terwalde en Vorchten I Veessen. Boerderijen in buurtschappen en 
verspreid rond het oude bouwland. 

Rond Nijbroek markante veertiende-eeuwsverkavelings-en slotenpatroon (slagenverkaveling) 
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Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en rivier met uiterwaarden 

Rust, ruimte, donkerte 

22. Oosterwolde - Oldebroek 

Het zuidelijke deel van dit Waardevollandschap (zuidelijk van Zuiderzeestraatweg) ligt binnen de 
globale begrenzing van het Nationaallandschap Veluwe (Nota Ruimte). 

Gradiënt van Veluwe naar Randmeer: van besloten boslandschap via kleinschalig met houtsingels 
naar zeer open weidegebied ten noorden van Oosterwolde 

Voor de beleving van het landschap is de voormalige Zuiderzeedijk een belangrijke schakel, met 
zicht op het Drontermeer en aan de andere zijde zicht over de gradiënt tot aan het 
Veluwemassief. 

Abrupte overgang van stuifzand en stuifzandbebossing naar veen- en broekontginningen 
Ten noorden van de Zuiderzeestraatweg liggen kwelzones. Het gehele gebied kent door het vele 
(kwel)water een zeer kleinschalige ontwateringsstructuur, met sloten die uitmonden in weteringen 
en kanaaltjes, die hun water weer in de Gelderscha Gracht brengen; via een gemaal komt het 
water uiteindelijk in het Drontermeer. Deze ontwateringsstructuur is sterk structuurbepalend. 

Karakteristieke veenontginningen ten noorden en zuiden van de Zuiderzeestraatweg met 
strokenverkaveling. In het zuidelijk deel hiervan houtwallen en opvallende lanen (met lichte 
lintbebouwing) 

De Zuiderzeestraatweg vormt een lint met boerderijen en andere oudere en nieuwe bebouwing, 
verdikt in de kern Oldebroek, in groot contrast met het noordwaarts gelegen open land. 
De veenontginningen bestaan uit stroken grasland haaks op de hoogtelijn, gescheiden door 
sloten. 
In het zuidelijk deel, bij de overgang van veen naar zand, wijken de sloten voor houtsingels als 
perceelsgrenzen. In dit deelliggen ook oude boerderijlinten parallel aan de Zuiderzeestraatweg, 
waar de Bovenstraatweg de opvallendste is. 

Zeer open weidegebied ten noorden van Oosterwolde met karakteristieke slagenverkaveling en 
weidebouw; dicht slotenpatroon, weinig wegen, weinig bebouwing, wel boerderijen op pollen 

Een groot gedeelte van de polder Oosterwolde ligt onder NAP-niveau. De polder werd en wordt 
beschermd door de Zeedijk. 
De Gelderscha Gracht vormt de scheiding met het Kamperveen in Overijssel, waar een sterk 
verwant landschap ligt, echter met andere richtingen en meer bebouwing. 
Noord van Elburg en Oosterwolde vormen de slagen met sloten een waaierpatroon. 

Smalle dekzandrug bij Oostendorp en Costerwalde kent onregelmatige en kleinschalige 
blokverkaveling met grasland en bouwland in contrast met omliggend veenontginnings- en kleigebied 

Het dekzand en het omringende veen- en kleigebied verschillen in de verkaveling, respectievelijk 
onregelmatig blokvormig en strookvormig, en in de bebouwing, respectievelijk relatief dicht en 
relatief dun. 

Relicten van wallen (middeleeuws) bij bosrand en waardevolle open essen 
Op de grens van het oud cultuurland bij de boerderijen, zowel bouwland als grasland, en de als 
extensief graasgebied gebruikte hogere gronden van het Veluwemassief liggen restanten van 
wallen die het vee dat graasde op de heide van de Veluwe, moesten buiten houden. 
Bij Mullegen ligt een gaaf oud escomplex, begrensd door veedriften (wegen die vanaf de 
bewoningsplaats verbreden en/of vertakken richting heide) en wallen. 

Vier markante landgoederen in de gradiënt 
De vier landgoederen: niet ver van Wezep: Oldhorst en IJsselvliedt, boven Elburg: Schouwenburg 
en Zwaluwenburg. 
De landgoederen maken gebruik van het water dat onder- en bovengronds vanaf het 
Veluwemassief komt, oorspronkelijk voor defensieve doelen, later louter voor verfraaiing. 

Rust, ruimte, donkerte in de polder Oosterwolde 
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23. Randmeerkust agrarisch 

Dit Waardevol landschap ligt binnen de globale begrenzing van het Nationaallandschap Veluwe (Nota 
Ruimte). 

Zichtbare beeldbepalende gradiënt van stuwwal naar Randmeer: bos -open essen -
strokenverkaveling - onregelmatige blokverkaveling op strandwallen; van besloten boslandschap via 
kleinschaligheid naar grootschalig open; de overgang is eerst steil, daarna geleidelijk 

Binnen de elementen van deze hoofdgradiënt van het hoge Veluwemassief naar de kust komen 
kleine hoogteverschillen voor: op en rond de essen, smalle zandige ruggen in het veen, 
wisselende hoogten van (restanten van) strandwallen aan de kust. 

Karakteristieke open veenweidegronden met een groot aantal zuid-noord stromende sloten en 
laaglandbeken; van hieruit zicht op de bossen van Flevoland en het Veluwemassief 

Het gebied is ontstaan in een kletsnat gebied, met kleiafzettingen door de zee, en met veen dat 
gevormd was in de kuststrook van de Zuiderzee, mede onder invloed van het water dat als kwel 
en via beken van het Veluwemassief kwam. Nog steeds is er sprake van kwel- en beekwater 
vanaf de Veluwe. Door ontginning in de Middeleeuwen is een onregelmatig ontwateringspatroon 
ontstaan met beekjes die in de nabijheid van de Zuiderzee vroeger onder invloed stonden van de 
zee (kreken). Sommige van de beken kennen meandering, zoals de Nodbeek. 
Het gebied overstroomde voor de afsluiting van de Zuiderzee ieder jaar. Strandwallen, die door de 
zee zelf waren opgeworpen, boden plaatselijk weerstand tegen overstroming. Alleen aan de 
noordkant, bij Elburg, beschermden dijken het land- deze dijken liggen nog om het bij Elburg 
horende land. 
De open veengebieden zijn vrijwel geheel in gebruik als grasland. 
In de strook aan de Hierdense beek, van landgoed Hulshorst via landgoed De Essenburgh 
stroomafwaarts, komt een andere schaal van openheid en afwisseling voor, die toevoegingen van 
opgaande beplanting in een halfopen landschap verdraagt voor de ontwikkeling van de Hierdense 
Poort. 

Kleinschalige flank van het Veluwemassief met dorpen en buurtschappen, houtsingels en grasland 

Lintbebouwing parallel aan de hoogtelijnen 
Linten van oude hoeven komen voor op de zandrug langs Bijsselsche Beek en Molenbeek, en ten 
zuidwesten vim Doornspijk. 
Een deel van de hoeven staat op kunstmatig opgehoogde plaatsen: 'pollen'. 
Oude bebouwing in linten komt ook haaks op de hoogtelijn voor, maar dan in korte linten en 
uitsluitend aan de hoge kant. 

Enkele landgoederen in de strokenverkaveling vormen mooie ensembles 
De landgoederen maken gebruik van Veluws beekwater: Klarenbeek bij Doornspijk en Hierdense 
beek bij Hierden en Hulshorst 

Relatief gaaf ontwaterings-, ontsluitings-en verkavelingspatroon: regelmatig in het veenlandschap, 
onregelmatig in het kleilandschap; het vroegmiddeleeuws ontginningslandschap bij Doornspijk en 
Wassingen springt eruit 

Het gehele gebied is in zijn structuur nog overwegend (laat)middeleeuws. Het iets hoger gelegen 
gebied van Doornspijk-Wassingen is nog ouder. 
De percelen zijn overwegend strookvormig, de richting verspringt van plaats tot plaats in een 
kleinschalig patroon. Sloten fungeren als perceelgrenzen, behalve op de hogere gronden, waar 
houtwallen en prikkeldraad de grenzen zijn. 

Rust, ruimte, donkerte in het veengebied 

24. Veluwemassief 
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Dit Waardevol landschap ligt binnen de globale begrenzing van het Nationaal landschap Veluwe {Nota 
Ruimte). 

De groene long van Nederland 
De betekenis van de Veluwe voor de verstedelijkende Nederlandse samenleving wordt steeds 
groter: het omringende stedelijk gebied groeit, de Randstad is eigenlijk al nabij, de stedelijke druk 
uit het westen is aan de Veluwe al voelbaar bij Nijkerk, Barneveld en Wageningen. Maar ook is, 
meer vanuit eigen dynamiek, de stedelijke druk groot en groeiend aan de zuidkant {Arnhem), de 
oostkant {Apeldoorn) en de noordkant {Zwolle). Als groene contramal en producent van schone 
lucht is het Veluwemassief steeds belangrijker. 
De Veluwe is veruit het grootste aaneengesloten groene gebied van Nederland waar voor mens 
en dier een zekere 'eindeloosheid' is te ervaren. Dat is een unieke kwaliteit. 
De identiteit van de groene long van het Veluwemassief wordt niet alleen bepaald door het 'groen' 
in de zin van natuur, maar ook door de unieke aardkundige kwaliteiten {reliëf en bodem) en de 
rijke cultuurhistorische kwaliteiten. 

Stuwwal met grootschalige afwisseling van open heide, gesloten bos, uitgestrekt open stuifzand en 
vennen, agrarische enclaves. Deze afwisseling is in het westelijk deel sprekender dan in het oostelijk. 

Het westelijk deel kent meer open enclaves van heide, zand en landbouwgebied dan het oostelijk 
deel; dat laatste is een grootschalig besloten bosgebied. 
Behalve de interne afwisseling met de verschillen tussen oost en west is er sprake van een sterk 
contrast tussen de besloten randen van de Veluwe met de lager gelegen, en veelal intensiever 
bebouwde, omgeving. 

Rijk aan aardkundige kwaliteiten {vooral het reliëf) 
Het Veluwemassief is een 'ijstijdrelict'. In de voorlaatste ijstijd is het reliëf in zijn hoofdvorm 
ontstaan door opstuwing van grotendeels zandige rivierafzettingen door het ijs. Daarna hebben 
smeltwater, bodemafschuiving, verstuiving en andere erosieverschijnselen het huidige reliëf doen 
ontstaan. De zandverstuivingen zijn het resultaat van menselijke invloed {overbegrazing, 
houtoogst, strooisel- en plaggenwinning). Het geheel van aardkundige kwaliteiten op deze schaal 
is internationaal .zeer zeldzaam. 

Afwezigheid van oppervlaktewater met uitzondering van de vennen en enkele beken 
Door de zandige ondergrond beperkt oppervlaktewater zich tot de enkele plaatsen waar een 
ondoorlaatbare ondergrond is: de vennen maar ook het dal van de Hierdense beek die als 
Staverdensche beek diep in het Veluwemassief begint. 
In noord-zuidrichting loopt een waterscheiding onder het Veluwemassief. Het grondwater in het 
westelijk deel komt pas buiten het massief aan de oppervlakte in het Randmeergebied en de 
Gelderse Vallei; het grondwater in het oostelijk en zuidelijk deel wordt, deels nog op het massief, 
aangesneden door tal van sprengenbeken (zie nr. 25); hier komen ook veenachtige gebieden voor 
met zeer hoge waterstanden en kwel. 

Weinig bebouwing 
Bebouwing op het massief zelf beperkt zich tot enkele oude landbouwenclaves, bebouwing 
samenhangend met de 'watereconomie' van de beken, 199

- en 209-eeuwse 
landgoedbebebouwing, 19e- en 20e-eeuwse bebouwing voor medische, zorg- en militaire 
instellingen. Tot deze bebouwing behoren grote bijzonderheden, zoals het jachtslot St. Hubertus 
op de Hoge Veluwe, Radio Kootwijk, het militaire complex op de Kop van Dealen en voormalige 
sanatoria. 
Veel van de meer recente bebouwing is bedoeld voor recreatie, vooral huisjesterreinen met 
bijbehorende voorzieningen. 
Aan de zuidrand ligt relatief veel bebouwing binnen de begrenzing met onder meer de kernen van 
Doorwerth en Heveadorp, landgoederen en militaire en instellingsbebouwing. 

Karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle open essen op de flanken 
Dit betreft met name enkele complexen van oude bouwlanden ten noorden van Ede: de 
Doesburger Enk, Lunterense Eng, de Wekeromse Eng, en daarnaast de oude bouwlanden bij 
Harskamp en in de landgoedgordel tussen Velp en Dieren. Vele complexen van open oude 
bouwlanden liggen juist buiten de begrenzing van het Veluwemassief. De bouwlanden ten 
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noorden van 't Hof te Dieren (deels oud open bouwland, deels voormalig bos) verdragen 
toevoeging van opgaande elementen in het kader van ecologische verbinding. 

Een 'antropogene' leegte van nu met een schatkamer van cultuurwaarden van toen: landgoederen, 
grafheuvels, boerderijen et cetera 

De Veluwe is in de IJzertijd een kerngebied van bewoning geweest met omringende natte, 
onbewoonde gebieden. In de Middeleeuwen is dat omgedraaid. Van de prehistorische bewoning 
resteren grafheuvels en celtic fields. De ijzerwinning uit de tijd dat de Veluwe het eerste 
'industriegebied' van de lage landen was heeft geleid tot ontbossing en relicten zoals 
houtskoolbrandplaatsen met rode zanden. 
'Een deel van de kleine landbouwenclaves zijn zeer oude nederzettingen die teruggaan tot de 
Vroege Middeleeuwen of eerder; tot die stokoude nederzettingen behoren Vierhouten, Drie, 
Garderen/Houtdorp, Koudhoorn, Boesschoten, Hoog Soeren, De Ginkei en GorteL 
Uit de tijd dat de Veluwe een zeer extensief gebruikt doorgangsgebied was, dateren de 
hessenwegen die overwegend in oost-westrichting het massief doorkruisen. 
Tot de landgoederen behoren enkele zeer oude langs de Hierdenscha beek: Staverden en 
Leuvenum. Andere landgoederen zijn als boslandgoederen gesticht nadat de heide functieloos 
was ·geworden en daarom bebost kon worden; in de meeste gevallen is een klein deel van het 
landgoed bijzonder verfraaid waar het landhuis staat. Een uitzonderlijk geval is de Hoge Veluwe 
dat door het echtpaar Kröller-Müller als een symbiose tussen natuur en kunst is bedoeld. 

Rijke variatie aan (cultuurhistorisch bepaalde) soorten bos: van zeer oude loofboscomplexen tot 
rechtlijnig verkaveld productiebos en recent ontwikkeld 'oerbos' met begrazers 

Zeer oude loofboscomplexen komen voor bij sommige van de oudere nederzettingen. Ze komen 
vooral voor op de Noord- en Oost-Veluwe en plaatselijk in de zuidrand. Voorbeelden zijn: 
Speulderbos, Sprielderbos, Putterbosch, Vierhouterbos, Gortelscha Bosch, Hoog Soerense bos, 
Vreebosch en Meerveldscha bosch. Verspreid komen hakhoutbossen voor met een hoge 
ouderdom. 
Deels oude, deels jongere landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidrand. 
Landgoedbossen uit de 196 en 206 eeuw naar de inzichten van de particuliere eigenaren met 
veelal over kleine oppervlakten parkachtige structuren met bebouwing. 
Staats- en gemeentelijke bebossingen in rechtlijnige patronen. 

Rust, ruimte, donkerte 

25. Wiggen Oost-Veluwe I Beekbergen en Loenen 

Dit Waardevollandschap ligt binnen de globale begrenzing van het Nationaal landschap Veluwe (Nota 
Ruimte). 

25A. Wiggen Oost-Veluwe 

Beleefbaar deel van de gradiënt van Veluwe naar IJssel 
Gradiënt bestaat uit gesloten droog bos op hooggelegen terrein, dan halfopen landschap met 
veengebieden, essen en vochtige graslanden langs beken, dan meer open gebied met vochtige 
graslanden in het laaggelegen gebied 

Fraai kleinschalig mozaïeklandschap: afwisseling van weide en akkerland, uitlopers van bossen van 
de Veluwe, bosschages 

Kleinschalige percelering met over het algemeen geen duidelijke richtingen, maar die zich voegt 
naar de structuur van reliëf, met name de west-oostgerichte zandige ruggen in combinatie met de 
beken. 

Diversiteit aan bebouwingsvormen: dorpen langs de straatweg, buurtschappen, linten en verspreid 

Microreliëf: oost-westgerichte smeltwaterruggen met ertussen beekjes, steilrandjes en bolliggende 
landbouwgronden 

Het betreft hier smeltwatervlakten die in de ijstijd zijn gevormd, en die later door beken zijn 
ingesneden en zijn geaccentueerd door via de windaangevoerd zand (dekzand). Op het dekzand 

29 



Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen, vastgesteld door GS op 16 mei 2006 

zijn plaatselijk essen (oude bouwlanden) ontstaan. Het microreliëf bevindt zich met name langs de 
beken en/of op de randen van de essen. 

De flank wordt doorsneden door talrijke west-oost stromende sprengen en beken 
Sprengenkoppen zijn bronnen die zijn ontstaan door de flank van de Veluwe tot op 
grondwaterniveau in te graven. De sprengenkoppen voeden sprengenbeken die dienden voor 
waterkracht (molens), wasserij, sierwater op landgoederen en voeding van het Apeldoorns 
Kanaal. 
Veel van de natuurlijke beken hebben een kunstmatige verlenging de Veluwe op gekregen, en zijn 
voor de genoemde doelen vergraven, opgeleid e.d. 
Bijzondere sprengenstelsels zijn dat voor koninklijk Paleis 't Loo, dat voor Kasteel Cannenburch, 
dat voor voeding van het Apeldoorns Kanaal (Vrijenberger Spreng, Veldhuizer Spreng). 

Openheid van gave essen en veen- en broekontginningen 
Karakteristieke open essen bij Wissel, Ernst en Tongeren. 
Karakteristieke open ontginningen, waarbij het onderscheid tussen veen, broek en vochtige heide 
gradueel was; gemeenschappelijk kenmerk was en is dat er sprake is van openheid en kwel. 
(Overigens zijn de grootste van deze ontginningen opgenomen in het Waardevollandschap 
Veluwe, zoals het Wisselscha Veen) 

Rijk cultuurhistorisch erfgoed, zoals de sprengen, watermolens, waardevolle open essen, 
landgoederen 

Sprengen en beken vormen een door het water bijeengehouden systeem van relicten: natuurlijke 
beken, sprengkoppen, sprengbeken, kaden voor opgaleiding van water, watermolens met 
verschillende functies (malen koren, maken papier, houtzag.en, koperslaan) en 
watermolenplaatsen, voormalige wasserijen, water voor kastelen en landgoederen. 
Tot de landgoederen behoort het op de grens gelegen Cannenburch. 

258. Beekbergen en Loenen 

Gave open oude bouwlanden, met bebouwing langs de randen 
Oude nederzettingen op de flank van de Veluwe met nog goed herkenbare open essen (oud 
bouwland), met de (voormalige) hoeven op de overgang van es naar grasland. Het grootste 
essencomplex ligt ten zuiden van de lijn Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen. 
Op de voormalige grens van de essen met de heide van de Veluwe liggen relicten van wallen die 
vroeger het vee uit het bouwland moesten houden. 

Kleinschalig met afwisseling in landbouwgebruik en beplanting 
Kleinschalige percelering met over het algemeen geen duidelijke richtingen, maar die zich voegt 
naar de structuur van beken en reliëf. 

Gradiënt van besloten boslandschap naar open landschap 
In de gradiënt zit vanaf de rand van het Veluwebos een overgang van oud bouwland (met de 
kleinschalige openheid van de essen), naar nederzetting (meer besloten, in de kernen recent sterk 
verdicht), naar nattere lage graslanden (overwegend open). 

Sprengenbeken die van de stuwwal stromen 
Een deel van de beken heeft een natuurlijke oorsprong maar is vergraven voor diverse 
doeleinden. Samen met de volledig gegraven sprengenbeken zijn ze uiting van de Cos-Veluwse 
watereconomie: elementen die hierbij horen zijn: de beken zelf met sprengkoppen en opgeleide 
gedeelten, watermolenplaatsen, water voor versterking en verfraaiing (Kasteel ter Horst aan de 
Loenenscha Beek), water voor voeding van het Apeldoorns Kanaal ( Costerhuizer Spreng en 
Veldhuizer Spreng). 

26. Zuidelijke IJsselvallei 

Dit Waardevollandschap ligt grotendeels binnen de globale begrenzing van het Nationaallandschap 
Veluwe (Nota Ruimte); de oostkant valt daarbuiten. 
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Overgang van stuwwal met besloten boslandschap via halfopen dekzandlandschap naar open 
rivierenlandschap IJssel 

Onder aan de hellingen van de stuwwal komt in het dekzandlandschap een brede zone met veel 
kwel voor, daarna volgt een gordel van hogere en minder natte oeverwallen tot aan de IJsseldijk. 

Kleinschalig mozaïeklandschap met grote afwisseling van relatief open tot besloten landschap en 
hiermee samenhangend een grote afwisseling van talrijke landgoederen, grondgebonden landbouw 
(met name weidebouw), bos, en beken die van de flank afstromen 

De kleinschaligheid hangt samen met het patroon van vele kleinere beken die op relatief geringe 
afstand van elkaar van het Veluwemassief richting IJssel stromen. De schaal wordt tevens 
bepaald door bossen die verspreid in het dekzandlandschap voorkomen, op de landgoederen het 
grootste maar ook daar doorschoten met landbouwgrond, vooral grasland. 
Beken zijn in veel gevallen lang geleden al vergraven voor waterkracht (molens), afwatering en 
landgoeddoeleinden (grachten, vijvers). Vergraven zowel wat betreft de richting als de hoogte 
(opgeleide beken met kaden). Behalve de hoeveelheid van het water, was en is ook de goede 
kwaliteit een belangrijke karakteristiek, die ten grondslag lag aan papierindustrie en wasserijen. Al 
met al bezitten de beken een rijke cultuurgeschiedenis. 
Alle landgoederen liggen aan de beken; aan de landgoederen eigen is de karakteristieke 
verweving van natuur en cultuur: monumentale gebouwen, water, agrarisch grondgebruik, bos, 
lanen e.d. 

Blokverkaveling maar ook grote afwisseling in perseelsvormen 
Op de oeverwal niet ver van de IJssel komen veel onregelmatig gevormde percelen voor. 
Langs de beken en andere watergangen in de kwelgebieden is de percelering kleinschalig en op 
veel plaatsen nog strookvormig. 

Bebouwingspatroon in de vorm van dorpen langs de rand van het Veluwemassief en op de oeverwal; 
verspreid vele buurtschappen 

Dorpen en gehuchten liggen van oudsher op de hogere plaatsen aan de beken. Nijverheid en 
industrie op basis van waterkracht, met name papierindustrie, bevorderden de groei. 
Gehuchten op de oeverwal zijn over het algemeen klein gebleven en visueel sterk verweven met 
het omringende landschap. 

Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en rivier met uiterwaarden 

Het Apeldoorns kanaal vormt een markant en cultuurhistorisch element in het landschap 
Het Apeldoorns kanaal is een ensemble bestaande uit het water, de sluizen .en bruggen, 
bijbehorende woningen en de weg, veelal als laan. Ook beken en sprengenbeken die uitmonden 
in het kanaal of er onderdoor lopen, kunnen tot dit ensemble worden gerekend; het kanaal wordt 
gevoed met water uit sprengen (buiten dit Waardevol landschap). 

27. IJsseluiterwaarden (incl. Havikerwaard} 

Dit Waardevol landschap ligt gedeeltelijk binnen de globale begrenzing van het Nationaallandschap 
Veluwe(Nota Ruimte): de uiterwaarden ten noorden van de IJsselbij Rheden inclusief de 
Havikerwaard. 
Het gebied vormt geen aaneengesloten geheel omdat delen van de uiterwaarden, ook aan de 
westkant van de rivier, tot de provincie Overijssel behoren. 

Enige nog breed meanderende rivier, leesbaar rivierenlandschap 
Met het brede meanderen onderscheidt de IJssel zich van de andere Rijntakken en de Maas. 
Leesbaar rivierenlandschap komt tot uiting zowel in de richting dwars op de rivier als in de 
lengterichting. Dwars op de rivier is er de opeenvolging van dijk, iets hoger gelegen grasland, 
lager grasland met veel microreliëf, rivier. In de lengterichting verandert het karakter van het 
landschap diverse malen. In het zuidelijke stuk is de ligging aan de hoge Veluwezoom 
karakteristiek, in het middenstuk tussen Zutphen en Deventer bepaalt de meanderende rivier met 
oude cultuurlanden en oude bewoning (terpen, aanzienlijke huizen) op klei het beeld en in het 
uiterste noorden bij Hattem is opnieuw de Veluwe karakteristiek maar ook lage, vlakke en natte 
gronden in de uiterwaarden zelf. 
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Karakteristieken van andere Rijntakken komen toch ook hier voor: dijken, voormalige dijken, 
kaden, kolken, voormalige rivierarmen. 

Gaaf microreliëf van lage rivierduinen, complexen van richels en geulen {kronkelwaarden) en 
dergelijke 

Complexen van richels en geulen komen parallel aan de IJssel in min of meer rechte vorm op vele 
plaatsen voor; in de vorm van kronkelwaarden, waarbij de vorm van de meander is gevolgd, zijn 
ze te vindeR in de uiterwaarden bij Wilp, Voorst, Brummen en Gorssel. 

Grote openheid van de uiterwaarden met nauwelijks bebouwing 

Steile en gave gradiënt van beboste stuwwallen van de Zuid-Veluwe en Hattem naar uiterwaarden; 
bedijking ontbreekt daar 

De Zuid-Veluwe tussen Rheden en Dieren is vanwege de ligging op de steile overgang van de 
Veluwe naar de IJsselvallei altijd van strategisch belang geweest. Het {spreng)beekwater uit het 
Veluwemassief werd en wordt gebruikt op diverse landgoederen {Kasteel Biljoen, Kasteel 
Middachten, Hof te Dieren). 
Gave broekgebieden en in de Havikerwaard oeverwallen en oude rivierarmen. 
Tussen Hattem en Wapenveld komt het Veluwemassief bijna tot aan de uiterwaarden. Rijk reliëf 
en microreliëf. 

Zicht op Veluwemassief, fraaie stadsgezichten bij Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen, Doesburg; 
weidse vergezichten over de rivier 

Rust, ruimte en donkerte m.u.v. de omgeving van stedelijke gebieden 

28. UitalWaarden Nederrijn 

Smal en verstild, laagdynamisch karakter 
Een bijzondere kwaliteit is dat de overgang naar de stuwwal plaatselijk geen doorsnijdingen van 
wegen kent. 

Weidse vergezichten over de rivier en vaak fraai zicht op de stuwwallen {Veluwezoom, Utrechtse 
Heuvelrug) 

Grote openheid van de uiterwaarden met nauwelijks bebouwing en grotendeels grasland. 
De openheid is een belangrijke kwaliteit die wordt bevorderd door gebruik als grasland {wei- en 
hooilanden in gewoon agrarisch gebruik maar ook ruig grasland met belangrijke natuurfunctie). 
Tot de schaarse bebouwing behoren enkele steenfabrieken en voormalige steenfabrieksterreinen, 
sommige met ruïnes. 
Plaatselijk komen rabatten voor als herinnering aan de griendcultuur. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

Aardkunde, aardkundige kwaliteit 
Aardkunde betreft de ondergrond (geologie), de bodem (bodemkunde) en de vorm van het aardoppervlak (geomorfologie). In 
de context van Waardevolle landschappen met name de vorm van het aardoppervlakte betreffend (reliëf). 

Aardwerk 
Opgeworpen grond, bijvoorbeeld voor schansen of veewallen. In de context van Waardevolle landschappen bedoeld als 
archeologische of historisch-geografische aardwerken. 

Bandijk 
Rivierdijk die in gebruik is voor kering van het water. 

Blokverkaveling 
Verkaveling I percelering met minof meer vierkante perceeln (niet langgerekt). 

Celtic Field 
Akker uit de ijzertijd, gekenmerkt door omgrenzing door walletjes; ook wel 'raat akker' . 

Dekzandrug 
Rug in het landschap die is ontstaan door neerslag van opgestoven zand, veelal in het Pleistoceen. Ouder dan rivierduinen. 
Grote delen van Achterhoek en Gelderse Vallei bestaan uit dekzand in verschillende vormen. 

Donk 
Opduiking van stuifzand (rivierduin) in rivierklei. In veel gevallen al vroeg gebruikt als bewoningsplaats. 

Eendenkooi 
Stuk land en water ingericht om wilde eenden te vangen, met bochtige, nauw uitlopende sloten (pijpen) omgeven door een haag 
of omheining. Verschijningsvorm tegenwoordig: bosjes in open (rivieren)landschap. 

Eenmans es 
Es (oud bouwland) die in gebruik was bij één boerderij . 

Ensemble 
In de contekst van deze streekplanuitwerking: geheel van verschillende landschapselementen die onderling samenhang 
vertonen; bijvoorbeeld uiterwaarden, dijken, wielen en rivieren. 

Escomplex 
(Groter) oud bouwland dat in gebruik was bij verschillende boerenbedrijven; ook wel: verschillende van die oude bouwlanden in 
elkaars nabijheid. 

Es 
Oude bouwland, dat overigens in sommige streken van Gelderland 'eng', 'ing' of ook wel 'veld' werd genoemd. 

Gradiënt 
(Geleidelijke) overgang. Bijvoorbeeld van een stuwwal naar een aanliggend rivierdal. 

Grienden, griendcultuur 
Met wilgenhakhout begroeide grond in het rivierengebied, veelal buitendijks. 

lnundatlekanaal, inundatievlakte 
Kanaal ter aanvoer van water dat een gebied (inundatievlakte) kon overstromen, met name voor defensieve doeleinden 
(waterlinie). In Gelderland: in en bij Nieuwe Hollandse Waterlinie (westelijk Rivierenland), bij Grebbelinie (Binnenveld) en bij 
IJssellinie (langs IJssel en tussen Arnhem en Nijmegen). 

Kreek 
Onder zee-invloed ontstane watergang. In de context van deze streekplanuitwe'rking in de veen- en kleilandschappen aan de 
voormalige Zuiderzeekust 

Kom, komgrond 
Gebied I grond gevormd door bezinking van fijn rivierslib in lager gelegen 'kommen' buiten de uiterwaarden, meer landinwaarts 
dan de oeverwallen waarop grover materiaal neersloeg. 

Kronkelwaard 
Uiterwaard of voormalig aan de rivier gelegen gebied, met een bochtig patroon van richels en geulen, ontstaan door 
meandering. Mooiste voorbeelden in Gelderland langs de IJssel. 

Microreliëf 
Kleinschalige landschappelijke verschillen in hoog en laag, bijvoorbeeld aan een esrand. 

Laaglandbeek 
Beek die door gering verval van nature een meanderend karakter heeft, in Gelderland altijd sterk door mensenhand beïnvloed. 
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Oeverwal 
Zandige wal of complex van wallen, afgezet dicht bij de rivier door het overstromende rivierwater. 

Pleistoceen 
Periode van de ijstijden, toen een groot deel van Gelderland zijn natuurlijk-landschappelijke hoofdvorm verkreeg, met 
uitzondering van de landschappen die door Zuiderzee en rivieren later hun hoofdvorm verkregen. 

Rabatten 
Percelen in natte gebieden die bestaan uit aarden stroken die zijn opgehoogd met bodemmateriaal uit tussenliggende 'sloten', 
met als doel op de stroken (hak)hout te kunnen telen. Komt vooral in ·het Rivierengebied voor maar ook elders zoals de 
Achterhoek. 

Rivierduin 
Duin dat ontstaa is door het verstuiven van zand uit een rivierbedding. 

Slaperdijk 
Dijk waarvan de waterkerende functie is verdwenen. 

Spreng, sprengenbeek 
lngraving in een hoogte tot aan een watervoerende laag, kunstmatige bron die zo ontstaat. Voedt sprengenbeken. In 
Gelderland in veel gevallen van deels natuurlijke oorsprong; komt voor in de randen van de stuwwallen van Veluwe, Rijk van 
Nijmegen en Montferland. 

Strandwal 
Parallel aan de (voormalige) kust gelegen wal, opgebouwd door de zee. In Gelderland plaatselijk langs de voormalige 
Zuiderzee. · 

Strang 
Afgesneden rivierarm met open water. 

Strokenverkaveling 
Verkaveling I parealering in (langgerekte) strookvorm, in tegenstelling tot de meer vierkante blokverkaveling. 

Stuwwal 
Door het oprukkende landijs (gletsjers uit het noorden) gevormde wallen van zand, grind en klei. In Gelderland: Veluwemassief, 
stuwwal van Nijmegen-Groesbeek en Montferland. 

T-boerderij 
Boerderij die bestaat uit woonhuis en bedrijfsruimte onder één dak, met het woonhuis dwars op de (voormalige) bedrijfsruimte. 
Komt in Gelderland veel in het gebied van de grote rivieren voor. 

IJzertijd 
Periode die vooraf ging aan de Romeinse Tijd. 
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Bijlage 2: voorstel tot geringe wijziging omschrijving streekplantekst van kernkwaliteiten 
Waardevolle landschappen 

Deze wijzingen betreffen 
duidelijke onjuistheden -> voorstel tot weglating of geringe wijzing 
niet-positief geformuleerde kernkwaliteiten -> voorstel tot weglating 
uitzicht over dijken die alleen voor binnendijks zijn beschreven -> voorstel tot toevoeging buitendijkse zicht. 

3. Winterswijk 

Streekplantekst 
· Meanderende beken in smalle dalen als doorgaande structuren, met natuurlijke begroeiing (elzen en essen) in halfopen 
landschap; overstromingsvlaktes in laagtes 

Voorstel om te wijzigen in: 
Meanderende beken in smalle dalen als doorgaande structuren, met natuurlijke begroeiing (elzen en essen) in halfopen 
landschap 

5. Graafschap 

Streekplantekst 
Vrij scherpe overgangen tussen kernen en buitengebied 

Voorstel: schrappen 

6. Oeverwal Branekhorst 

Streekplantekst 
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap 

Voorstel om te wijzigen in 
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier met uiterwaarden 

7. Stuwwal Nijmegen I bekken Groesbeek 

Streekplantekst 
Waardevolle open essen 

Voorstel om te wijzigen in 
Waardevolle open essen en andere open landbouwgebieden 

8. Ooijpolder en Rijnstraogen 

Streekplantekst 
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en naar de stuwwallen van Nijmegen en Montferland 

Voorstel om te wijzigen in: 
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap, over de rivieren, en naar de stuwwallen van Nijmegen en 
Mantterland 

10. Rivierduin Wijchen-Bergharen 

Streekplantekst 
Overgang naar de Maas met open kommen en kleinschalige oeverwallen, talrijke oude Maasarmen herKenbaar 

Voorstel om te wijzigen in: 
Overgangen naar noord en zuid met open kommen en kleinschalige oeverwallen, talrijke oude Maasarmen herKenbaar 

21. Noordelijke IJsselvallel 

Streekplantekst 
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap 

Voorstel om te wijzigen in: 
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en rivier met uiterwaarden 

22. Oosterwolde - Oldebroek 

Streekplantekst 
Relicten van wildwallen (middeleeuws) bij bosrand en waardevolle open essen 

Voorstel om te wijzigen in: 
Relicten van wallen bij bosrand en waardevolle open essen 
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24. Veluwemassief 

Streekplantekst 
Afwezigheid van oppervlaktewater met uitzondering van de vennen 

Voorstel om te wijzigen in: 
Afwezigheid van oppervlaktewater met uitzondering van de vennen en enkele beken 

Streekplantekst 
Het oostelijk deel is door niet-opengesteld grootgrondbezit matig toegankelijk 

Voorstel: schrappen. 

258. Beekbergen en Loenen 

Streekplantekst 
-Gave open essen en oude bouwlanden, met bebouwing langs de randen 
Voorstel om te wijzigen in: 
- Gave open oude bouwlanden, met bebouwing langs de randen 

26. Zuidelijke IJsselvallei 

Streekplantekst 
Overgang van stuwwal via dekzandlandschap naar rivierenlandschap IJssel 

Voorstel om te wijzigen in: 
Overgang van stuwwal met besloten boslanschap via halfopen dekzandlandschap naar open rivierenlandschap IJssel 

28. Uiterwaarden Nederrijn 

Streekplantekst 
Weidse vergezichten over de rivier en vaak fraai zicht op de stuwwallen (Montferland, Nijmegen, Veluwezoom, Hattem, 
Utrechtse Heuvelrug) 

Voorstel om te wijzigen in: 
Weidse vergezichten over de rivier en vaak fraai zicht op de stuwwallen (Veluwezoom, Utrechtse Heuvelrug) 
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Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 41 - 2. I 2013-2-22 Redeneerlijn windenergie en waardevolle open 
gebieden bijlage_Geredigeerd 2.pdf 





Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dag collega's, 

Windemolens in open gebied 
Redeneerlijn windenergie en waardevolle open gebieden.docx; Ontwerp 
Omgevingsvisie over waardevol open.docx; Hoofdlijnen zienswijzen 
windenergie_landschap.docx 

Er zijn verschillende zienswijzen op de OV binn 
stellen (zie bijlage samenvatting vd hoofdlijnen) 

"lt",tll"l t • • lilt ~I I •·· t• t tt"l t•t •t • t 

17i 

ie 

~de mensen die destijds mee de redeneerlijn hebben geformuleerd 
----zodat we vanuit de taakstelling energietransitie en .ruimtelijke/landschappelijke kwajlliliteilitilmlielnsen 
aan tafel hebben. Ik denk dat het ook goed is, om iemand met ervaring planbegeleiding er bij te hebben. 
mag ik jou daarvoor uitnodigen? Punten die afgestemd moeten worden tav ganzen foerageer/weidevogelgebieden 
bereid ik voor met mijn collega's van natuur. 

Tot slot in de bijlage ook de tekst uit de OV, de toelichting en de verordening over open gebieden. In geel de tekst 
mbt windmolens. 

Ik plan 1,5 uur in ieders agenda! (do 5 september 9u-1 0.30) 

Groetjes -

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@qelderland.nl 

i }. 
~~)] Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen 
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Redeneerlijn windenergie en waardevolle open gebieden 

Resultaat overleg met 

Reactie op de conceptversie door············afstemmingsoverleg RO. Reacties 
zijn verwerkt. Heeft geleid tot een enkele nuancering. Voor wat betreft de mogelijkheden voor 

winmolens in open gebieden is de nuancering 'nee' voor winmolens in waardevolle open gebieden die 

tevens stiltegebied zijn (twee plekken in Gld). 

Aanleiding 
Aanleiding is de casus Bijvanck in Zeevenaar waar PS hebben besloten een inpassingsplan te maken 

in een waardevol open gebied. In de huidige verordening is opgenomen dat géén nieuwe 

bestemmingen zijn toegestaan die de openheid aantasten. Uitzondering wordt gemaakt voor 

windturbines binnen de zoekzones voor opwekken van windenergie in de waardevolle gebieden van 

de Stadsregio Arngem-Nijmegen. We beschouwen windmolens in Bijvanck dus als een gegeven. 

Redeneerlijn voor windmolens in waardevolle open gebieden generiek 
Op meerdere plekken overlappen kansrijke gebieden voor opwekken van windenergie en 

waardevolle open gebieden elkaar. Daarom hebben we een algemene redeneerlijn uitgewerkt. 

De redeneerlijn geldt voor de kansrijke gebieden die al zijn aangewezen en voor de gebieden die 

eventueellater nog door de provincie aangewezen worden, als blijkt dat de bestaande gebieden niet 

voldoende potentie hebben om de taakstelling te kunnen halen. 

Duurzame energie en wind 

Duurzame energie is een maatschappelijk belang en staat hoog op de agenda; 

Duurzame energie is een provinciale opgave, gevat in het Prioritair programma 

energietra nsitie; 

Windmolens zijn onderdeel van de strategie om tot voldoende voorraad duurzame energie 

te komen. Zonder windmolens is het onmogelijk de targets die we als provincie gesteld 

hebben te halen. Met het Rijk zijn bovendien afspraken gemaakt over opwekken van een 

bepaalde hoeveelheid windenergie; 

Open gebieden zijn uitgelezen gebieden om wind op te wekken. 

Waardevolle open gebieden 

Het streekplan onderscheidt waardevolle open gebieden, karakteristieke open gebieden van 

tenminste 300-400 hectare groot. Huidig beleid is dat ruimtelijke ingrepen die de openheid 

aantasten, zoals nieuwe bouwlocaties en opgaande beplanting, niet zijn toegestaan; 

Verbijzondering binnen de waardevolle open gebieden zijn de schootsvelden van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Een verbijzondering vanuit cultuurhistorisch perspectief; 

2i 



Openheid geldt als een kwetsbare kwaliteit waar we als provincie over willen blijven waken. 

Deze categorie blijft in de omgevingsvisie gehandhaafd. 

Windmolens in waardevolle open gebieden 

Overwegende dat: 

• duurzame energie en windenergie een zwaarwegend maatschappelijk belang zijn én een 

provinciale opgave; 

• in het groene natuurnetwerk (GNN) en de groene ontwikkelzone (GO) een nee-tenzij geldt 

voor windmolens (windmolen vrije zones); 

• kansrijke gebieden voor het opwekken van windenergie en waardevolle open gebieden 

elkaar op bepaalde plekken overlappen; 

stellen wij de volgende redeneerlijn voor: 

Windmolens in een open gebied is logisch: daar vangen ze veel wind, dat is uit te leggen aan 

de burger. Windmolens kunnen op die manier een extra betekenis geven aan een open 

gebied; 

Ja, wij kunnen ons windmolens voorstellen, mits het als integrale ontwerpopgave wordt 

uitgewerkt waarbij gereageerd wordt op de kenmerken van de plek. De ingreep moet 

kwaliteit toevoegen, de beleetbaarheid van het landschap vergoten. De plaatsing in een lijn 

of anderszins is beeldbepalend. Het ritme/de afstand kan reageren op de schaal van het 

landschap. Bv: windmolens langs het Amsterdam RijnkanaaL Je maakt optimaal gebruik van 

de wind en accentueert een prominente lijn van het landschap; 

Met uitzondering van de schootsvelden van de NHW, waar de cultuurhistorische waarde van 

het relict zwaarder weegt; 

Met uitzondering van de open gebieden die tevens als stiltegebied zijn aangewezen. Overlap 

zit op twee plekken: 

o Waardevol open gebied net boven Nijmegen, bij de Ooijpolder (deels ook overlap 

met GNN en GO); 

o Waardevol open gebied ten zuidwesten van Ede. 

De regels samengevat: 

Nee voor nieuwe bt?stemmingen die de openheid aantasten in de waardevolle open 

gebieden; 

Nee voor windmolens in de waardevolle open schootsvelden van de NHW omdat dit 

verbijzonderingen zijn op de waardevolle open gebieden; 

Nee voor winmolens in de waardevolle open gebieden die tevens stiltegebied zijn; 

Ne-e-tenzij in het Groene Natuur Netwerk en de Groene Ontwikkelzone. 

Ja-mits voor windmolenparken in waardevolle open gebieden, onder voorwaarde dat een 

ruimtelijk, landschappelijk ontwerp wordt gemaakt voor de open gebieden met daarin de 

parken. 





Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 42 - 10. 2012-10-11 Bijvanck windmolen en landschap bijlage 
(Geredigeerd) 2.pdf 





Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: Bijvanck 
Bijlagen: Windmolens en landschap (locatie Bijvanck Zeven~ar),pdf 

Hoi 

Bijgevoegd een oude versie van een studie naar het landschap bij Zevenaar. 

Het is gedeeltelijk gelegen in Waardevollandschap maar er zijn best aanknopingspunten om een park inpasbaar te 
maken. 

Waardevol landschap: 

Hummelo en Keppel/ Slangenburg 
• dealgebied 3: lage gronden langs rMer en beek 
• lage gronden langs rivier en beek 
• rivierduinen met hoge ruggen en veel microralief 
• gave open essen en gave broekgebieden 
• overgangen van hooggelegen, kleinschalig naar laaggelegen open landschap 
• beken, weteringen, oude rivierlopen grotendeels parallel aan Oude IJsset 
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B ~ Streekplan 2005 Uitwerking- Waardevollandschap deelgebiede1 
Gebiedsnaam 

• Arkemheen 
Buren - Kerk-Avezaath 
De Regulieren 
De Veldbeek 
Graafschap 
Het Binnenveld 

D Hollanderbroek 
• Hummelo en Keppel/ Slangenburg 
0 IJsseluiterwaarden 
• Kom-oeverwal ensemble Bommeierwaard 
• Lienden 
B Montferland 

Needse Berg 
Noordelijke IJsselvallei 

0 Oeverwal Bronckhorst 
• Ommerense Veld en Rijswijkse Veld 
• Ooijpolder en Rijnstr angen 

Oesterwelde - Oldebroek 
• Passewaay - Opijnen 
0 Randmeerkust agrarisch 
• Rivierduin Wijchen - Bergharen 
• Scherpenzeel 
• Stuwwal Nijmegen I bekken Groesbeek 
D Uiterwaarden Nederrijn 

Veluwemassief 
Wiggen Oost-Veluwe 
Wiggen Oost-Veluwe I Beekbergen en Loenen 
Winterswijk 
Zuidelijke IJsselvallei 

B D W aardevoljandschap 
D Provinciaal waardevollandschap 

1±1 D Ruimtelijke verordening (vastgesteld)- Waardevol open gebied 
El ~ Ondergrond in kleur 

1±1 ~ Administratieve grenzen 
1±1 ~ Topografie 1:10.000 
1±1 ~ Topografie 1 :50.000 
I±! ~ Topografie 1:250.000 
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•••••••••••••••••• Het vraagt een landschappelijk verhaal en ontwerp. 
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Inleiding 

Dit rapport zal aangeven op welke locaties binnen de provincie Gel
derland Windmolens mogelijk zijn en hoe die worden samengevoegd 
met het bestaan de landschap. Er zal uitgegaan worden van standaard 
molens. Niet omdat dat de beste en de mooiste zijn maar omdat deze 
geleverd kunnen worden. De enorme globale vraag naar molens laat 
geen ruimte voor bijzondere typen. 

Binnen dit rapport worden enkele locatie geanalyseerd en er worden 
richtingen uitgesproken over de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. 
Deze locaties dragen bij de doelstellingen van de Provincie om in 2015 
140 MW aan stroom, opgewekt door windturbines te realiseren. 

Nieuwe landschappen 
Het toevoegen van windmolens in bestaande landschappen is eigen
lijk niet mogelijk. De schaal van de ingreep is zo graat dat er gesproken 
moet worden over een nieuw landschap. Torens van meer dan honderd 
meter laten zich niet zomaar inpakken met een haagje "schaamgroen". 

Dit klinkt erger dan het is. We zijn in Nederland al eeuwen bezig met 
het aanpassen van het landschap naar onze eigen inzichten. Voorbeel
den hiervan zijn het droogleggen van onze polders, het aanleggen van 
grote natuurgebieden als de oostvaardersplassen, het afdammen van 
de Zuiderzee en het creëren van grote landschapsparken als Lingezege. 
Zelfs onze oer-natuur is gemaakt. Dit is treffend beschreven in het boek 
"Nieuwe natuur" van Tracy Metz: 

''Altijd was er de strijd tegen het water. Eeuwenlang legden de deltabewo
ners zich toe op het bedwingen van de elementen en het omzetten van 
natuur in cultuur. Moerassen werden gedempt, polders aangelegd, de zee 
bezworen. Intussen verlangen we in het dichtstbevolkte land van Europa 
wanhopig naar ruimte en groen - een verlangen dat zowaar wordt inge
willigd. Steeds meer landbouwgrond verandert in moderne wildernis. 'Na
tuurontwikkeling' is het nieuwe wondermiddel: duinen en dijken, trouwe 

( 

Windenergie, Conceptjuni 2009 

wachters tegen de oervijand, woorden doorgestoken, moerassen in ere hersteld, 
polders onder water gezet. Opnieuw legt de mens zijn wil op aan het land, maar 
laatjuist nu de natuur de vrije loop." 

In dat licht bezien is het niet gek en zelfs logisch dat we grote maatschap
pelijke problemen bestrijden met ingrepen met een grote impact. Eén van de 
grootste maatschappelijke problemen van deze tijd ongetwijfeld de huidige 
energie en C02 crisis. Er zijn veel mogelijkheden (o.a. zonnepanelen, aard
warmte, waterkracht etc.) om deze problematiek te tackelen en één daarvan 
is windenergie. 

Deze ingrepen zijn voor veel mensen pijnlijk en nogal rigoureus. Ze zijn echter 
wel noodzakelijk en geven, als je het positief bekijkt, een nieuw elan aan be
staande landschappen. Het toevoegen van windmolens maken, samen met 
de bestaande ondergrond, een nieuw landschap. 

Plaatsingsstrategie: 
Hierbij is het lastig om te bepalen waar de windmolen te positioneren in het 
landschap. Door de hoogte en de onderlinge afstand lijken ze los te komen 
van de ondergrond. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening lijkt het 
voor de hand te liggen om de molens te combineren met zichtbare lijnen 
in het landschap als infrastructuur en bedrijventerreinen. Deze koppeling is 
al gelegd in de jaren '80 van de vorige eeuw. Toen waren de molens echter 
een stuk kleiner. De gemiddelde masthoogte in het midden van de jaren '80 
was 60 tot 80 meter. Aangezien de huidige molens minstens honderd meter 
zijn en de ashoogte steeds hoger wortd, rijst de vraag of deze strategie altijd 
houdbaar en begrijpelijk is, en of we moeten zoeken naar andere en nieuwe 
lijnen. Hierbij kan gedacht worden aan verdwenen lijnen zoals bijvoorbeeld 
de Limes of oude handelsroutes. Hierdoor wordt op een innovatieve manier 
het verleden weer herkenbaar gemaakt.. 

Gezien de noodzakelijke afstand tussen de molens (ca. 4 keer de ashoogte} 
is het noodzakelijk om genoeg turbines aan elkaar te koppelen om het lij-



Landschapsstudie 

nelement te herkennen. Dit lijnelement wordt dan gekoppeld aan een 
fysieke zichtbare of onzichtbare lijn in het landschap. 

Naast de lijnelementen kan er ook gekozen worden voor dubbele lijn
opstellingen of een gridopstelling. Deze opstellingen nemen relatief 
minder ruimte in beslag maar het is moeilijker om iets te "vertellen" 
over de specifieke locatie. De impact is ook groter dan bij lijnopstel
lingen. Deze opstellingen kunnen gebruikt worden bij grootschalige 
landschappen, landbouwgebieden en gebieden met veel dynamiek las 
stedelijke landschappen en plekken met een grote hoeveelheid groot
schalige infrastructuur. In deze opstellingen is het ook van belang om 
een aantal molens te plaatsen om de opstelling te kunnen begrijpen. 
Hiervoor zijn minstens 6 á 7 moelsn nodig. 

In voorkomende gevallen zal er niet gekozen worden voor een grid of 
een lijnopsteling maar voor het strooien van de moelens in een half
open landschap. Het belangrijkste hierbij is dat ze op een goede manier 
in het landschap worden ingepast en er aandacht wordt besteed aan 
de zichtlijnen en het verschijnen en verdwijnen van de molens vanuit 
verschillende posities. Ze moeten zo geplaatst worden dat er een span
nend spel ontstaat tussen "zien" en "voelen" van de molens. Een bo
vengrens aan het aantal molens is lastig te geven. Als ondergrens kan 
gedacht worden aan tenminste 5 molens. 

Toekomst: 
In Gelderland zijn bijna 90 zoeklocaties. Mochten die allen ingevuld 
worden dan zal er geen rust meer zijn aan de horizon. Bezinning op 
nieuwe plaatsingsstrategieën zal dan aan de orde zijn en zal dan op
gepakt moeten worden. Als het doel van 140 MW is gerealiseerd zal 
het tijd zijn om op nieuw te bezinnen op de toekomst . Er zal dan na
gedacht moeten worden over het openhouden van gebieden en het 
concentreren in andere gebieden, het combineren van functies en het 
accentueren van belangrijke lijnen en gebieden. 

In het huidige klimaat worden windmolens vaak gezien als een aantasting 
van de bestaan de karakteristiek van het landschap. Het is interessant om in 
de toekomst te kijken om te zien hoe de opinie ten opzichte van deze ingreep 
verandert gaat veranderen. Zullen we de nieuwe molens zien als onderdeel 
van het landschap of zullen we blijven vechten tegen de nieuwe reuzen? 
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Landschapsstudie 

Windmolens in het landschap 

In de publicatie van de provincie Gelderland, Landschapsontwikkeling, 
Inspiratiebron voor denkers en doeners is een hoofdstuk opgenomen 
over windmolens in het landschap (h.3.11). De tekst hieronder borduurt 
verder op dit hoofdstuk maar er zijn enkele nuances op.genomen. Als 
bijlage is het originele hoofdstuk opgenomen. 

Windmolens hebben een modern, high-tech karakter. Na plaatsing zijn 
deze zelf een landschappelijk element. Een cluster van grote windmo
lens kan landschappelijke kenmerken versterken. Denk aan grootscha
ligheid, robuustheid en weidsheid. Uit veldonderzoek blijkt dat lange 
rechte dijken, snelwegen en spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en 
losliggende bosschages met een lengte van enkele kilometers vol
doende robuust zijn om als ankerpunt te dienen voor windmolencon
figuraties. 

Het is interessant om windmolens in een lange regelmatige lijn neer 
te zetten, parallel aan de infrastructuur van snelwegen, spoorlijnen of 
rechte stukken dijk. De onderlinge afstand tussen de windmolens moet 
in een dergelijke setting steeds precies hetzelfde zijn. Deze lange lijn is 
het mooist als de molens strak in het gelid staan. 

Er moet hierbij wel aangesloten worden bij de schaal van (infrastruc
turele) lijn. Bij een snelweg moet een andere afstand gekozen worden 
als bij een autoweg of een 80 km/h weg. Een snelweg heeft een grote 
inpact en molens kunnen op korte afstand (ongeveer 40 m.) worden 
gerealiseerd van de rand van de weg. 

Bij kleinere wegen licht het allemaal gevoeliger. De schaal van de 
molens past niet bij de schaal van de weg. Een gepaste afstand kan 
dan worden gekozen en de molens zouden dan op enkele honderden 
meters van de weg kunnen worden gerealiseerd. De molens worden 
dan meer een onderdeel van het landschap terwijl ze nog steeds de 
richting en de route van de weg markeren. Er moet wel opgemerkt 

worden dat er meer aandacht moet komen voor de landschappelijke inpas
sing aangezien de molens meer in het landschap liggen. 

Met losliggende bosschages zijn korte lijnen van windmolens goed te com
bineren. De korte lijnen bestaan uit maximaal zeven windmolens, met een 
totale lengte van ongeveer 3 kilometer. Er moet voldoende verschil zitten 
tussen de afstanden tussen de windmolens en er kan gespeeld worden met 
onderlinge afstand en deafstanden tussen de lijnen. Precies ontwerpwerk is 
hierbij nodig voor elke' locatie. 

Er wordt weinig nagedacht over de combinatie van bebouwing en windmo
lens. Windmolens kunnen harde grenzen accentueren. Er is wel sprake van 
een schaalsprong. Bedrijfsbebouwing is maximaal12 meter hoog, een wind
molen minstens honderd. De lijn wordt sterkst voelbaar op grote afstand. 
De lijn moet hierdoor wel voldoende lang zijn. Er moet gedacht worden aan 
minimaal 5 molens. 

In halfopen landschappen zouden niet te veel windmolens tegelijk te zien 
moeten zijn. Af en toe zullen de wieken, als een verrassing, boven de boom
toppen uitkomen. Afhankelijk van de transparantie van het landschap moet 
er gedacht worden aan onderlinge afstanden van 3 tot 10 kilometer. 

Bij alle combinaties van landschap en windmolens is ontwerpend onderzoek 
noodzakelijk. 
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Landschapsstudie 

Hummelo en Keppel, Slangenburg, kastelenland (groen) 

Kenmerken 

Rivierduinen met hoge ruggen en veel microreliëf 
Gave open essen en gave broekgebieden 
Afwisseling landgoederen, bouwland, grotere bossen 
Karakteristiek verspreide bebouwing van hoeven, landhuizen, ge
huchten, dorpen 
Overgangen van hooggelegen, kleinschalig naar laaggelegen, 
open landschap 
Beken, weteringen, oude rivierlopen grotendeels parallel aan Oude 
IJssel 

Stuwende krachten 

Landbouw (afzet voor de regio) 
Sociale cohesie (markegevoel) 
(Agro)toerisme en recreatie 
Bestaande landgoederen 
Ondernemerschap (kleinschalig particulier initiatief) 

Drinkwaterwinning 
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Bedreigingen 
Afname van de grondgebonden landbouw 

Ontwikkelingsrichting landschap 
Strategie: instandhouden en versterken 

De strategie betekent het instandhouden van de open essen, de afwisseling 
van landgoederen met hun bossen en bouwland op de essen, en het hand
haven en versterken van de overgang van het beslotener landschap naar de 
open weiden langs de IJsset en Oude IJssel. De natuurfunctie van het gebied 
en de aanleg van de ecologische verbindingszone van Doetinchem naar de 
Graafschap (al dan niet in combinatie met water) ondersteunt de instandhou
ding van het landschap. De open waterbergingsgebieden zullen daaraan ook 
bijdragen. Ten oosten van Doetinchem, op de grens met de deelgebieden 10 
en 11 biedt de inrichting van de ecologische verbindingszone een kans om 
een parkachtige uitbreiding van Doetinchem te realiseren. Vergroting van de 
toegankelijkheid van het landschap rondom Doetinchem is gewenst zodat 
mensen het landschap meer kunnen gaan beleven. 

Plaatselijk kunnen nieuwe landgoederen het landschap versterken, indien 
deze aansluiten bij de groene lijnstructuren. Het aanpassen van waterlopen 
en waterpartijen om meer water te kunnen vasthouden, kan de landscha ps
kwaliteit ten goede komen, mits ontworpen binnen de landgoedtraditie. Het 
patroon van watergangen zou versterkt kunnen worden. De drinkwaterwin
ning van de Pol draagt bij aan het handhaven en versterken van het land
schap tussen Doetinchem en Gaanderen. 

De teruggang in het aantal agrarische bedrijven als beheerder van het land
schap kan wellicht worden opgevangen door de agrariërs mogelijkheden te 
bieden voor groene en blauwe diensten. Dit vraagt een nadere uitwerking. 
Ook is een verschuiving naar toerisme in dit landschap mogelijk. Zorgvuldige 
inpassing van verblijfsrecreatie, met strakke eisen aan het ontwerp, is dan 
echter nodig. De keuze voor een thema kan een hulp hierbij zijn, bijvoorbeeld 
een thema Hobbits uit 'In de Ban van de ring' of een thema Renaissance (zie 
hoofdstuk 3, thema Verblijfsrecreatie). 



Duivense Broek, Water bergen (geel)t 

Kenmerken 

- Open kom, grootschalig 
Fraai zicht op de stuwwal van de Veluwe 

- Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap 
- Veel restanten van terpen 

Landschappelijke overgang naar het kleinschaliger landschap van 
omgeving Didam (oostelijk deel) 
Strook bedrijvigheid langs A12 (zichtlocatie) 

Stuwende krachten 

- Waterberging en landbouw 

Bedreigingen 

- Grootschalige bedrijvigheid langs A12 
Ontwikkelingsrichting landschap 
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Windenergie, Conceptjuni 2009 

Strategie: ruimte voor vernieuwing 

In de kom is handhaving en versterking van de openheid gewenst. Dat be
tekent zo min mogelijk opgaande elementen. De regionale waterberging 
draagt daaraan bij. 

Het is de moeite waard om de open kom meer zichtbaar te maken door een 
grofmazig blauw netwerk gekoppeld aan regionale waterberging. Het con
trast tussen de natte open kom en het droge kleinschalige Didams plateau 
wordt dan duidelijker. Te denken valt aan het verwijderen van opgaande be
groeiing aan de oostkant van de kom en aan het aanleggen van plas-dras
sloten ter plekke. 

Voor een goede beleving van de openheid van de kom is verdere bedrijfs
antwikkeling aan de noordzijde van de A12 minder gewenst.Indien daar toch 
nieuwe bedrijvigheid ontstaat, kan deze het beste zo worden geplaatst dat 
er ingekaderde uitzichten ontstaan, de kom in. Dat kan door ruime stroken 
van circa 200 meter breed vrij te houden, schuin of haaks op de snelweg. Aan 
de achterkant van de bedrijvenzone kan beplanting een afronding vormen 
van de zone. Dergelijke inrichtingsvoorwaarden zouden in het kader van ver
evening geregeld kunnen worden. Eventuele nieuwe boerderijen moeten zo 
geplaatst worden dat het visuele effect een versterking van de openheid is. 
Boerderijen op terpen passen het best in dit landschap. 



Landschapsstudie 

Landschappelijke uitgangspunten locaallandschap en windmolens 

Pit velit lum vulputpat, quismod olutpat. 
Rosto con velisis num il eumsan henim iure dolare vel ut lorpercipit acincilla 
feugiam iure del utet, con ulla feumsan drercip ismodol oborting ea facilis 
accumsandre eratiscipit ver augiam ing et lumsan utetuer aestincidunt lor 
sequam, quis eu faccums andigna conurn ex ero diatie minit augiam velismo 
dolare vel ulputem vel iriure dion verciduipis doJorem aliquat praese dolob
are tat adiamco nsenibh eumsand ionsed digniamet aci ectem quamcorer 
acin eu facin ullaore eraesed eu .facilis modolortin ute doJorem zzriustrud 
tat alit acin enibh eraesto odolesto commodignim dolessequi el dolutat, 
verit nonummod tat, vulJandit praesed ecte vel doJorem iurem dio odipism 
odolore con henim ad estrud do conse tem velisissed tismodignibh ese 
molare doJobar si tat, quat, commodo loborper sustie magna feu feugiam 
eugue ecte dolare facillu ptatum i nis nos nibh etuero dunt ing et Iu te magnim 
quamcons acipsummod tem nosto conse tet, quat ad magnim dolare diam 
eum quat dolummo lendips uscinit vel duis er inci tem veliquat vent do od te 
etum dolertin vulputpat. Delit volare ese dionsequat velit am, vel ut augait 
irilla faceurn quis dunt a met i rit vullaore faceurn ilisim ea cons dolorer at la feu 
feuguercidui exerit aug ia met at wis elit aliquis modolob arereil iscing er incin 
vel esting ex eum zzrit velit i ure dolare faceurn vel ut lobare tatue tat am vent 
Jare tat ut ing enim veniamc onseniat. 
Equam eros exerit velit ullaore modipis estrud tat, commy nullandigna facip el 
ullamcon hendit doJobar sumsan utpat. Duisit am am adipsusto odio consed 
magnim etuer iureet niatumsan hent diam, quat laortio euip erostrud dolor 
iure vel ullam, venit am aliquatio ex ex elit, cammolare coreetu erilit nonul
lummy nulla a ut nulla feugiam, quat Jo re faciduis eu faciliquat. 
Ulputpat nos niamcon sequisi. 
To corem zzril do commolor si. 
Equipis sequis aut eugiamet luptat ver inci tation henismodigna accumsa 
ndignibh et ad do consed dolorer ostrud malarem veliquisim quat la coreet 
ero cons aci tie euisci te te voloborperit nit lortin henim zzriure vulla feu feu 
facipsu scipsum ing et, corperosto odio commodo leniam vel ipit autpat, quis 
num dip ea feum zzrit vel in er iure con henis dolare dolumsan hent nullam 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: RE: Input leveren tbv sessie 23 en 26 sept I dilemmas 

Hoi beide, 

Vandaag het laatste gesprekje gehad over wind in open gebied (kwaliteitsacpecten). Ik heb nu alle info om voor wind 
en landschap (open gebieden) het verhaal af te ronden. 

Ik kan donderdag een verhaal rond maken met: 
- een samenvatting van de zienswijzen (obv input - evt aangevuld met gegevens uit de tabel die ik voor 

ons overleg van 5sep jl heb gemaakt: 
de resultaten/afspraken uit afstemmingeoverleg van 5 sep; 
de verbeterde/aangevulde teksten (visie, verdieping, verordening, toelichting op verordening) 

Ik lever dat bij jullie aan, kunnen jullie dat inpluggen in je verhaal richting -

Goed idee? 

net gesproken. Opvoeren van het GML bestand is een juridische formaliteit. Betekent niet dat het 
een link naar een kaart zou moeten zijn. De gegevens uit het bestand staan in de "bij deze verordening behorende 
kaart Energie". De kaart die wij bekeken hebben. Daar staat idd een categorie in de legenda: gebieden uitgesloten 
obv provinciaal beleid. In de vluchtigheid heb ik idd de 1) NHW en gebieden die volgens 

ieden en. Die kaart hebben ullie vanuit leverd 

Tot zo ver! 

- oet, 

:#l Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen 

Hoi allemaal van de programmagroep, 

Voorbereiding sessie 23 sept svp uiterlijk 20 sept beknopte duiding van je vragen 
Dinsdagmiddag 23 sept in gepland om zaken af te stemmen over en weer waarbij we onder meer ook met natuur en 
landschap zaken willen en kunnen doen. 

1 



Dit wetende en om de tijd die we hebben efficient in te vullen, stellen we voor dat we daarvoor in de voorbereiding de 
nodige info delen met elkaar. Namelijk dit. 
Aan ieder van jullie (inclusief aan de mensen van natuur en landschap) de vraag: 

1. welke zaken zie je waarover je nu al helderheid wilt en verwacht? 
2. waarover verwacht je dat een vervolgtraject I proces voor nodig is? 
3. wat zijn zaken waarover je geen overeenstemming verwacht of wat bestuurlijke dilemma's zijn? 

Als iedereen dit voorbereidt en aan aan wilt mailen, dan zullen wij deze onderwerpen clusteren en 
'blokken' of 'hoeken' maken in B 1.8. Om de onderwerpen gericht af te handelen. Waarbij het streven is om op de 
bovenste 3 vragen heldere antwoorden te krijgen. 

Van de volgende collega's I thema's verwachten we graag uiterlijk vrijdag 20 sept een beknopte duiding van de bij 
hen voorliggende vragen t.b.v. de voorbereiding op de dinsdagmiddagsessie: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Voorbereiding sessie programmagroep 26 sept svp uiterlijk woensdag 25 sept je beknopte duiding sturen 
Met de programmagroep als geheel bespreken we donderdag 2~ilemma's we op het totaal op ons af 
zien komen. Graag uiterlijk 25 sept. je reactie mailen aan mij en--

1. Waarvoor heb je echt nog een overleg met andere collega's nodig? Je komt er niet alleen uit. .. ? 
2. Waarvoor heb je echt nog juridische ondersteuning nodig? 
3. Welke bestuurlijke dilemma's? 
4. Kom je er met de kaarten uit? Deadline om uiterlijk kaart-vragen aan I&A aan te leveren is 1 oktober. Voor 

natuur en landschap geldt 1 november als streef-deadline. 

Groeten, 

----o~afspraak----
Van:~ 

Onderwerp: Voorbereiden dilemmas 
Tijd: dinsdag 24 september 2013 13:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: 81.8 
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Criteria tbv borgen van ontwerpende benadering bij het oprichten van windturbineparken 
in waardevolle open gebieden 

Criteria tot stand gekomen op d.d. 17/9/13 in overleg met 
(vervolg op het brede afstemmingsmonient wind in open gebied op d.d. 5/9/13). 

Doel is om criteria te formuleren die het mogelijk maken in de driehoek initiatiefnemer eente, 
· · h t d ek te kunnen voeren over de ontwerpende benadering . : : . 

Verordening 2.8.1.1. Windturbines: 

In een bestemmingsplan kan de oprichting van windturbines mogelijk worden gemaakt voorzover 

het is voorzien van een ruimtelijk-landschappelijk ontwerp waarin wordt aangesloten bij de aard 

en de schaal van het landschap. 

NOOT 1 De term ruimtelijk-landschappelijk ontwerp wordt vervangen door ruimtelijk ontwerp. 

VRAAG De voorwaarde van een ruimtelijk ontwerp is verbonden aan het oprichten van 

windturbines. Generiek, dus niet aan het oprichten van windturbineparken. Wij hebben de criteria 

geformuleerd voor parken. Hoe zinvol/passend zijn de criteria voor individuele turbines? 

VISIE TEKST WIND 

In waardevolle open gebieden sluit de provincie onder bepaalde voorwaarden het ontwikkelen van 

windmolenparken niet uit. Voorwaarde is dat een ruimtelijk ontwerp wordt gemaakt voor het 

projectgebied, om de ontwerpende benadering te borgen in het proces. De krachtvan een ruimtelijk 

ontwerp is dat daarin de economische meerwaarde van een windturbine initiatief verbonden wordt 

met de maatschappelijke meerwaarde van een aantrekkelijk en beleefbaar Gelders landschap. 

VERDIEPING TEKST WIND 

Voor een goed functioneren van de ontwerpende benadering is het van belang dat vanaf het prille 

initiatief het gesprek op gang komt tussen initiatiefnemer, diens ontwerper, de betreffende 

gemeente en provincie. Zo kunnen vanaf het eerste stadium de doelstellingen van de 

initiatiefnemer, de wettelijke beperkingen en de kansen voor het ontwikkelen van ruimtelijke 

kwaliteit en landschappelijke betekenis verknoopt worden. Door met de ontwikkeling van een 

turbinepark tegelijk te bouwen aan een betekenisvollandschap ontstaat een hogere 'value for 

money' die ten goede komt aan het gebied waar het park zich visueel manifesteert en tevens een 

breder draagvlak op kan leveren voor het initiatief. 
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VERORDENING WIND+ TOELICHTING OP DE VERORDENING WIND 

Criteria tav het ruimtelijk ontwerp: 

Voorwaarde is een ruimtelijk 
ontwerp dat als toelichting in 
het bestemmingsplan wordt 
opgenomen 

De ruimtelijke kenmerken 
van het landschap 

De maat, schaal en richting in 
het landschap 

De visuele interferentie met 
een nabij gelegen 
windturbine(park) 

De cultuurhistorische 
achtergrond van het 
landschap 

Beleving van een park in het 
landschap 

Voorstel verordening tekst: 

In een bestemmingsplan kan de oprichting van een windturbinepark mogelijk worden gemaakt voor 

zover het plan is voorzien van een integraal ruimtelijk ontwerp waarin aandacht wordt besteed aan 

de relatie tussen de op te richten turbines en: 

De ruimtelijke kenmerken van het landschap; 

De maat, schaap, richting in het landschap; 



De visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine( park); 

De cultuurhistorische achtergrond van het landschap; 

Beleving van het turbinepark in het landschap. 

Het ruimtelijk ontwerp wordt als toelichting in het bestemmingsplan opgenomen. 
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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zevenaar 

Vooroverleg welstand 

Betreft 
Het plaatsen van vier windtubines 
Opdrachtgever 
Raedthuys Puur Energie 
Adres 
Ganzepoelweg ong, Angerlo 

Planopzet. 

Commissie 
IV (sve.jn.pk.wb.jr.wdh) 
Vergaderdatum 
27-06-2016 
Datum advies 
06-07-2016 

GELDERS GENOOTSCHAP 

Status 
vooroverleg 
Uw nummer 
vo-2016-0772-01 
Ons nummer 
ZEV16-00061 

Voorliggend plan 'Windpark Bljvanck' omvat de realisatie van 4 windturbines gepositioneerd in een 
landelijk gebled ten zuiden van Angerlo. De opzet is bedacht in een lijnopstelling (met een kleine 
knlkbeweging) langs de Didamse Wetering. Hierdoor wordt de Ganzenpoelweg {een belangrijke 
verblndlngsroute tussen Angerlo en Loil) doorkruist met twee windturbines aan weerzijden. 

Er is gekozen voor een zogenaamde 'flexibele' vergunning. Momenteel wordt gedacht aan twee 
verschillende types (Enercon, en Senvion) waarbij de afmetingen van de ashoogte en rotordiameter 
variëren tussen de 100 tot 12Sm, wat overeenkomt met ongeveer een tiphoogte van 150 tot bijna 
200m hoog. De afstand tussen twee windturbines zal minimaal 4x de masthoogte/ashoogte zijn. 
Verder wordt de exacte plek van de windmolens bepaald in de omgevingsvergunning. Het plan is op 
27 juni 2016 gepresenteerd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de vergadering Is het 
voorstel verder toegelicht door twee vertegenwoordigers van Raedthuys Puur Energie, dhr. Dirk Jan 
Matthijsse en mevr. Mandy Wolthuis. Bij de vergadering waren mevr. Tamara Bod (ODRA), dhr. 
Alex Sannes (gemeente Zevenaar) en mevr. Irma Bijker (Provincie Geldersland) aanwezig als 
toehoorders. Verder was mevr. Karin Mulder van De Gelderlander aanwezig. 

Toetsingskader (welstand) 
Toetsingskader voor de commissie ruimtelijke kwaliteit is de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente Zevenaar. Het plan valt onder het gebied 'BUOS Kerngebied'. Het beleid voor dit gebied is 
gericht op de handhaving en versterking van de openheid van het landschap. Voor de nieuwbouw 
van windturbines zijn geen specifieke criteria geschreven. Bij de opstelling van de nota volgt de 
nota een bewuste keuze om geen windturbines mogelijk te maken in het bestemmingplan van de 
gemeente Zevenaar. Wel geeft de nota aanknopingspunten bij het vaststellen van nieuwe 
bestemmingsplannen In algemene zin. 

Bestemmingsolan: Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van 
bouwwerken 'voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening' (artikel 3.1 Wet 
ruimtelijke ordening). Bouwmogelijkheden die op grond van het bestemmingsplan mogelijk zijn, 
kunnen niet door welstandscriteria teniet worden gedaan. De architectonische vormgeving van 
bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de 
welstandsnota geregeld. Welstandscriteria kunnen, waar nodig, de ruimte die het bestemmingsplan 
biedt, invullen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het welstandsadvies kan zich dan richten op 
de gekozen Invulling binnen de mogelijkheden die hetbestemmingsplan biedt. 
In een situatle waarin een plan In overeenstemming is met het bestemmingsplan, maar het 
bestemmingsplan eveneens ruimte biedt voor alternatieven, kan een negatief welstandsadvies 
worden gegeven als de gekozen oplossing niet voldoet aan redelijke eisen aan welstand. Uiteraard 
moet de commissie argumenten leveren. 

Reclame: Voor reclame in het buitengebied Is het volgende opgenomen: bij windturbines is geen 
reclame op mast, rotor en rotorblad toegestaan. 
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Vooraf aan de beoordeling 

GELDERS GENOOTSCHAP 

Planologische context: Realisatle van Windpark Bljvanck past niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Er is een bestemmingsplan (provinciaal lnpassingsplan) in voorbereiding om het 
project planologisch passend te maken. In het kader van de coördinatieregeling wordt het 
planologisch kader en de omgevingsvergunning gelijktijdig in de vaststellingsprocedure gebracht. 

Inpassingsplan <oroyindel: Bij het realiseren van een windpark dient er sprake te zijn van een. 
zogenaamde 'lnpasslngsplan'. Bij de realisatie van wat kleinere windturbines (al gerealiseerd in 
Gelderland) volgt de gedachte om aan te sluiten op bestaande landschapselementen, en/of aan te 
sluiten op de schaal van (snel) wegen, rallverbindingen, vaarwegen, industriële gebieden of 
productielandschappen. In een kwetsbaar en kleinschaliger landschap (waarvan hier sprake is) 
vraagt de Inpassing van windmolens echter veel meer zorg. De commissie constateert een groot 
spanningsveld tussen de (nogal verouderde) beleidsprincipes tot de nieuwe schaal van de nieuwe 
generatie windturbines. 

Algemeen: De nieuw te realiseren windturbines zijn een stuk groter (hoger) dan de bestaande 
windturbines in Gelderland. De tiphoogte van alle bestaande windturbines in Gelderland is ruim 
onder de 150 m. Ter vergelijking: de windturbines bij Zutphen hebben een tiphoogte van 120 m, de 
Martinuskerk in Doesburg is 94 m hoog en de Eusebluskerk In Arnhem is 93 m hoog. Zelfs de 
landschappelijk markante stuwwallen van de Oost Veluwe (Posbank bij Rheden 90 m +NAP) liggen 
lager dan, de masthoogte van de nieuwe generatle windturbines. 

Nieuwe generat le windturbines niet 'In' maar 'op' het landschap: In zijn algemeenheid kan gesteld 
worden dat er een grens Is van ca. 100 meter, waar binnen bouwwerken in redelijke mate 
wegvallen In het landschap. De grotere (en hogere) maten bij nieuwe windturbines zijn niet 'in' te 
passen in het landschap. Naar aanleiding van dit dilemma, ziet de commissie mogelijkheden om de 
nieuwe generatle windturbines te plaatsen niet 'In' het landschap, maar 'op' het landschap. Dit 
principe wordt verder toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld: 
Bij de introductie van de hoogspanningsmasten kregen deze toevoegingen een autonoom karakter 
en waren niet gerelateerd aan bestaande kleinschalige landschappelijke elementen. Voor de nieuw 
te bouwen windturbines, zou dit principe ook kunnen worden gehanteerd. 

De nieuwe schaal van windparken betekent ook een nieuwe onderlinge relatle op een grotere 
(provinciale) schaal. De commissie ziet graag meer samenhang en afstemming op dit schaalniveau. 
Verder wordt verwezen naar de principes gehanteerd in de vier windturbines, gerealiseerd op het 
windpark te Duiven. Positief te noemen is het ruitvormige patroon, solitair in het landschap waarbij 
geen belangrijke verbindingsroutes worden doorkruist. Met een ruitopstelling worden de elementen 
visueel ervaren als dichterbij elkaar geclusterd. Bij een vier-aantal elementen heeft een ruftvormige 
opzet dan ook de voorkeur. 
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Beoordeling 

GELDERS GENOOTSCHAP 

Met de nieuwe generatle windturbines (met een tiphoogte van 150 tot 200 meter) wordt het 
aanwezige schaalniveau van het landschap letterlijk en figuurlijk overstegen. Dit wordt versterkt 
door de lijnopstelling met forse tussenafstanden. Hiermee wordt een grote fysieke en visuele ruimte 
in beslag genomen. Door de (te) kleine schaal van de Wetering en het beperkt aantal (van vier 
windturbines) is de beoogde 'afstemming' daarvan niet of nauwelijks beleefbaar. Verder wordt de 
lijnopstelling verzwakt zowel door de knik als de doorbreking/doorkruising (door midden) door een 
verbindingsweg. Als gevolg daarvan kunnen de windturbines (twee aan weerzijden van de 
Ganzenpoelweg) worden ervaren als een grootschalige poort. 

Geconstateerd wordt dat met het voorliggend voorstel geen sprake is van een mogelijke inpassing 
in het landschap, zoals beoogd in het inpassingsplan. 

Tijdens de commissie is gediscussieerd over de mogelijke plaatsing van nieuwe generatie 
windturbines, eerder toegelicht met het principe 'op' het landschap. Bij benadering van een dergelijk 
forse bouwhoogte met een (beperkt) aantal van 4 windturbines, ziet de commissie mogelijkheden 
om windturbines te realiseren op een nieuw schaalnlveau. In principe staat de commissie positief 
tegenover een ruitvormige opstelling In een open landschap. Helaas voldoet het voorliggend voorstel 
niet aan dit principe. Een zelfstandig opstelling in een rechte lijn Is ook een mogelijkheid. 

Wanneer mogelijk ingestemd wordt met de plaatsing en positionering van windturbines, dient het 
plan verder rekening te houden met aspecten zoals kleur en reclame. 
Uitwerking (kleur): De commissie heeft de ervaring dat windturbines over het algemeen een te 
lichte kleurstelling hebben. Vanuit de commissie is er de voorkeur voor de iets donkerdere RAL 7035 
voor de mast en de rotor. Groentinten voor de onderzijde van de mast worden· niet noodzakelijk 
geacht. 
Toevoeging (reclame): De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft bij windturbines aan om reclame op 
mast, rotor en rotorblad niet toe te staan. Op basis hiervan is het voorstel strijdig. Geadviseerd 
wordt alle reclames weg te laten. 

Conclusie 
De commissie is zich er van bewust dat zij rekening dient te houden met de maatschappelijke 
wenselijkheid van alternatieve energievormen en de beleidvoornemens van de provincie. Anderzijds 
heeft de commissie de maatschappelijke taak om binnen het kader van de welstandsnota te 
adviseren en daarbij te streven naar behoud en mogelijk verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
Ervan uitgaande dat dit advies kan helpen bij de verdere besluitvorming rond dit onderwerp, wordt 
met zeer veel interesse uitgezien naar een vervolgfase hiervan. 

Namens de commissie ruimtelijke kwaliteit 

\tw. B;oer . -
adviseur: ruimtelijke kwaliteit q_ 

Zypendaalseweg 46 I Postbus 68 I 68oo AB Arnhem I T +31 {0)26 44217 42 

E info@geldersgenootschap.ni/ www.geldersgenootschap.nl 

!BAN NL11ABNA0438025202 I BIC ABNANL2A I BTW NLoo2620339B01/ KvK Arnhem 4011922.1 
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FEDDESIOLTHOF 
Jandsch apsarc hltecten 



Vraag 

Windpark Bijvanck bestaat uit een gebogen lijnopstelling van vier turbines met een minimale ashoogte van 
99 meter en een maximale ashoogte van 124 meter, en met een rotordiameter van maximaal 122 meter. 
De opstelling is gepland langs de noordoever van de Hengelderleigraaf/Didamsche Wetering en kruist 
daarbij de Doesburgseweg/Ganzepoelweg. De locatie Windpark Bijvanck wordt in de Omgevingsvisie 
Gelderland aangeduid als een gebied waar windenergie mogelijk is (zie paragraaf 3.2.2.3 Windenergie 
in onderzoek), maar valt ook binnen een waardevol open gebied. Waardevolle open gebieden zijn van 
waarde vanwege hun grootschalige openheid, omdat ze, op de randen na, over grotè oppervlakten niet 
of nauwelijks bebouwd zijn, en omdat de historie uit het landschap af te lezen valt. Het ruimtelijk beleid is 
gericht op bescherming van de kernkwaliteiten in deze gebieden. De belangrijkste kernkwaliteiten voor 
waardevene open gebieden zijn de grootschalige openheid en het ontbreken van bebouwing. Daarom geldt 
een beperking voor bouwen en ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten. Voor windturbines echter, 
wordt onder bepaalde voorwaarden een uitzondering gemaakt. De energietransitie is een belangrijke 
maatschappelijke opgave en windturbines zijn daarin nodig om de taakstelling voor duurzame energie te 
realiseren. 
Voor het plaatsen van windturbines in een waardevol open landschap is een ruimtelijk ontwerp vereist 
(Omgevingsverordening Gelderland artikel 2.8.1.1 ). De voorwaarde van een ruimtelijk ontwerp is bedoeld 
om een ontwerpende benadering te borgen en op die manier in te zetten op economische meerwaarde én 
de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit In het ruimtelijk ontwerp wordt de reiatie gelegd tussen de op te 
richten windturbines en het omliggende landschap. Aandachtspunten in het ruimtelijk ontwerp zijn: 
• de ruimtelijke kenmerken van het landschap 
• de maat, schaal en richting in het landschap 
• de visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine(park) 
• de cultuurhistorische achtergrond van het landschap 
• beleving van een windturbine(park) in het landschap 
Met een zorgvuldig ruimtelijk ontwerp kunnen windturbines de belevingswaarde van een grootschalig open 
gebied vergroten. 

Het rapport Landschap (incl. visualisaties) Windpark Bijvanck, opgesteld door Rho adviseurs en Bosch 
& Van Rijn (september 2016), bevat de tandschappelijke onderbouwing voor het Windpark Bijvanck ten 
behoeve van het concept inpassingsplan en de aanvraag voor een vergunning van het windpark in de 
gemeente Zevenaar. 
Vanuit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming heeft de Provincie Gelderland 
een second apinion gevraagd op dit landschapsrapport. Als leidraad voor het advies zijn, overeenkomstig 
met het rapport, de verschillende criteria uit de provinciale omgevingsverordening gehanteerd. 
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De ruimtelijke kenmerken van het landschap 
Toelichting (Omgevingsverordening Gelderland paragraaf 2.8): We nodigen initiatiefnemers uit om in het 
ruimtelijk ontwerp de integrale kenmerken en waarden van het bestaande landschap als basis te nemen 
en te overwegen hoe het initiatief daaraan extra of nieuwe beteken;s kan geven. Dat kan naast de keuze 
voor de positionering van de windturbine(s) in de projectlocatie ook betekenen dar met andere middelen 
zoals beplanting wordt bijgedragen aan de versterking van de landschapsstructuur van het gebied. 

De locatie voor het toekomstige windpark ligt in het centrale deel van de Uemers. Het Broek wordt in 
de Structuurvisie van de gemeente Zevenaar getypeerd als een relatief laaggelegen stuk land dat zich 
kenmerkt door openheid en prachtige vergezichten, agrarische bedrijvigheid, harde wind en smalle 
wegen. Het landschapsrapport voegt daar de duideliike oost-west oriëntatie van het landschap aan toe, 
en de aanwezigheid van de Hengelderleigraaf overgaand in de Didamscha Wetering die het landschap 
in noordoostelijke richting doorsnijdt. Het patroon van de turbines sluit aan op het verloop van de 
hoofdwatergang en volgt in grote lijnen de hoofdrichting van het landschap. De forse maatvoering van het 
landschap, maar ook de harde wind lijken geschikt voor het plaatsen van de turbines. Het windpark speelt 
daarmee in op de beschreven kenmerken van het bestaande landschap. 
Echter, in het landschapsrapport wordt eveneens het gebied ten noorden van de Angerlose Wetering 
beschreven. Het aangrenzende IJssellandschap wordt gekenmerkt als kleinschalig, besloten en met veel 
meer variatie en hoogteverschillen. Toch maakt ook dit landschapstype deel uit van het waardevol open 
gebied. Enige nuancering is hier dan ook op zijn plaats. Op basis van eigen waarnemingen en analyses 
constateren wij dan ook dat het landschap rondom de geplande locatie veel kleinschaliger van aard is en 
de openheid veelvuldig wordt onderbroken door hagen en bosschages. Het tekent de geleidelijke overgang 
naar zowel het aangrenzende IJssellandschap als het meer zuidoostelijk gelegen Montferland. De 
karakteristieke openheid waarmee het windpark zich associeert ligt meer westelijk van de geplande locatie. 

De maat, schaal en richting In het landschap . 
Toelichting (Omgevingsverordening Gelderland paragraaf 2.8): In het ontwerpproces is aandacht voor de 
wijze waarop een turbine reageert of turbines reageren op de schaal, maat en richting van het landschap. 
81} meer dan een windturbine zijn keuze in onderHnge afstand. patronen en richting van turbines bepalend 
voor de mate waarin ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt. 

Volgens de opstellers van het landschapsrapport betekent landschappelijke inpassing het zoeken naar 
een passende relatie tussen windturbines en het landschap. Hoewel de definitieve maatvoering van de 
turbines nog niet bekend is zullen de vier turbines, met een maximale tiphoogte van 185 meter, zich altijd 
onderscheiden van de directe omgeving. Windpark Bijvanck gaat daarom uit van een interactie met de 
regionale landschapsstructuur. Als hoofdkenmerken worden genoemd de grootschalige openheid en 
de oost-west georiënteerde structuur van het landschap. De gebogen lijnopstelling komt echter voort 
uit de loop van de Hengelderteigraaf die overgaat in de Didamscha Wetering. Hoewel deze aldaar de 
overheersende richting van het landschap volgt, staat de waterloop geenszins in verhouding met de maat 
en schaal van de vier turbines. Om de waterloop als lijn in het landschap te benadrukken is het aantal 
turbines te beper~t. Bovendien zullen de turbines door de aanzienlijke tussenruimtes en de opgaande 
beplanting langs de wetering niet of nauwelijks als één lijn langs het water kunnen worden beleefd. Deze 
koppeling is dan ook niet gewenst. 

De visuele Interferentie met een nabij gelegen windturbine(park) 
Toelichting (Omgevingsverordening Gelderland paragraaf 2.8): Op het moment dat een of meerdere 
turbines worden opgericht in nabijheid van een bestaande windturbine, gaan de turbines visueel 
interfereren. Bij grote windturbines (>BOm) kan de interferentie op een grote afstand optreden. ln het 
ruimtelijk ontwerp moet duidelijk worden hoe daar rekening mee i's gehouden en wat dat betekent voor de 
keuzes bij het positioneren van de turbines. 



De enige nabijgelegen windturbines liggen op zo'n 6,5 kitometer van de geplande locatie. Windpark Duiven 
ligt even ten noorden van de A 12. Het park bestaat uit vier turbines in een ruitopstelling. De turbines 
hebben een ashoogte van ca. 105 meter en een rotordiameter van 90 meter. In het landschapsrapport 
is een tweetal punten onderzocht op mogelijke interferentie. Bij waarneempunt A is gekeken of de 
opstellingen zich binnen één zichtbeeld als één park vOordoen. Hoewel slechts één punt onderzocht is lijkt 
het aannemelijk dat interferentie in dit verband niet optreed. De onderlinge afstand tussen de windparken 
is vrij groot en het aantal (ver)gezichten op beide opstellingen is beperkt Bij waarneempunt B is gekeken 
naar het effect van de opstellingen in het verlengde van elkaar. Het gekozen punt ligt zeer dicht op de 
geplande opstelling. Hierdoor zal het verschil tussen beide parken altijd duidelijk zichtbaar zijn. Er is niet 
gekeken naar het effect op grotere afstand, zoals het beeld vanaf de IJsselbrug bij Arnhem even voorbij 
het knooppunt Velperbroek. Zeker wanneer voor Windpark Bijvanck wordt uitgegaan van een maximale 
turbinevariant is het hoogteverschil tussen beide windparken zo'n 35 meter. Dit er toe kunnen leiden dat 
de turbines in het Broek dichterbij lijken te staan en gaan interfereren met het Windpark Duiven. Het is de 
vraag of de visuele interferentie die hier eventueel zou kunnen optreden als storend wordt ervaren. 

De cultuurhistorische achtergrond van het landschap 
Toelichting (Omgevingsverordening Gelderland paragraat 2.8): in het ontwerpproces wordt overwogen of 
de cultuurhistorische achtergrond van het gebied aanleiding kan geven om bepaalde keuzes te maken in 
het ruimtelijk ontwerp waarmee de cultuurhistorie tot uitdrukking komt in het park. 

Windpark Bijvanck zal een nieuwe laag toevoegen aan het jonge ontginningslandschap, maar doet dat 
niet op een autonome manier zoals de hoogspanningsfijn even zuidelijk van de locatie. De omvang van 
Windpark Bijvanck is te beperkt om te spreken van een nieuw energielandschap. Mede daardoor is 
aansluiting gezocht bij het onderliggend landschap, met de wetering als leidraad voor de opstelling. 
Het huidige landschapspatroon is het resultaat van een landinrichtingsproject halverwege de twintigste 
eeuw. Een ingreep gericht op het verbeteren van de landbouwgrond en verminderen van de wateroverlast. 
Weteringen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontginning van het komgebied en vervullen ook nu 
nog een belangrijke rol bij de ontwatering ervan. Toch is de koppeling met HengelderleigraafiDidamsche 
Wetering gezien de maat en schaal van het windpark vergezocht. 

Beleving van een wlndturbine(park) in het landschap 
Toelichting (Omgevingsverordening Gelderland paragraat 2.8): Vanuit het standpunt van een beschouwer 
worden de effecten van de ingreep bekeken. En vooral hoe het aanzicht verandert als de beschouwer 
beweegt în het landschap, in het zicht van de windturbines of het windturbinepark. Een beschouwer 
kan zijn: iemand die er in de buurt woont of een automobilist of fietser op een weg in het gebied. Verder 
kan ook het toeristisch en recreatief gebruik van het landschap een rol spelen. Deze gegevens worden 
meegewogen in het ruimtelijk ontwerp. 

Visualisaties tonen het toekomstige Windpark Bijvanck vanuit verschillende perspectieven, met zowel de 
minimale variant als de maximale variant. Oe opstelling bestaat in alle gevallen uit vier identieke turbines. 
Hierdoor ontstaat een eenduidig, samenhangend beeld. De zichtbaarheid van de turbines wordt bepaald 
door de openheid van de (directe) omgeving. De visualisaties van het Windpark Bijvanck tonen aan dat het 
windpark zowel op grote afstand als van dichtbij duidelijk waarneembaar zal zijn, maar vrijwel nooit in zijn 
geheel zichtbaar. Wel zijn de turbines op kortere afstand dominant aanwezig. In de visualisaties ontbreken 
een aantal ontsluitingswegen die belangrijk zijn in de beleving van het gebied, zoals het zicht vanaf de 
A 12 en de N336. Ook het zicht vanaf de Doesburgseweg/Ganzepoelweg die de opstelling doorsnijdt is 
onvoldoende in beeld gebracht. Vooral omdat de route deel uitmaakt van het recreatieve netwerk van de 
gemeente Zevenaar. Het is te kort door de bocht om de poort dan maar te beschouwen als goede locatie 
voor informatievoorziening over het windpark. 
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Conclusies landschapsrapport 

Indien op goede wijze inwlling wordt gegeven aan bovenstaande criteria, is onderbouwd dat er sprake is 
van een zorgvuldig ontwerp. 
Het ruimtelijk ontwerp van Windpark Bijvanck gaat uit van een interactie met de regionale 
landschapsstructuur. Dat wil zeggen de grootschalige openheid en de oost-west georiënteerde structuur 
van het landschap. Op basis van deze karakteristieken lijken de keuzes voor Windpark Bijvanck 
gerechtvaardigd. Het zit hem echter in de details. De gebogen lijnopstelling komt voort uit de loop van de 
Hengelderleigraaf/Didamsche Wetering, die aldaar de richting van het landschap benadrukt. De maat en 
schaal van de turbines staan echter niet verhouding met die van de wetering. Een dergelijke koppeling 
is daarom niet gewenst. Er ontbreken enkele cruciale visualisaties van het toekomstige windpark. Zowel 
om mogelijke visuele interferentie te kunnen bepalen als het kunnen beoordelen van de bereving van het 
windpark, voorallangs de Doesburgseweg/Ganzepoelweg. Tot slot vraagt het begrip waardevol open 
landschap om nuancering. Kamwaarden als grootschalige openheid en de beperkte aanwezigheid van 
bebouwing zijn niet vanzelfsprekend. Eigen waarnemingen en analyses typeren de locatie Windpark 
Bijvanck kleinschaliger en minder open. Op basis hiervan ligt het niet voor de hand om juist hier turbines op 
te richten. 

Op basis van het bovenstaande achten wij het landschapsrapport Windpark Bijvanck te globaal en niet 
volledig. 



10 november 2016 

FE ODES/ OLTHOF 
landschapsarchiteclen 
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Zoals bij u bekent, ligt op dit moment ter beoordeling uw vergunningaanvraag voor de bouw van vier 
windturbines op de locatie Bîjvanck in de gemeente Zevenaar. 

Over de vergunningaanvraag is inmiddels advies uitgebracht door de gemeente Zevenaar. In bipage 1 
treft u het uitgebrachte advies, en de daarbij behorende welstandsadviezen van het Gelders Genoot
schap aan .. Bijlage 2 bij deze brief is het rapport Second apinion Windpark Bij11anck opgesteld door 
Feddes 1 Olthof landschapsarchitecten. 

De hiervoor genoemde stukken roepen bij ons een aantal vragen op. In bijlage 3 bij deze brief vindt u 
een samenvatting van onze bevindingen en de vragen die gerezen zijn naar aanleiding van uitge
brachte adviezen en de secend opinion. 

Wij verzoeken u een document aan te leveren waarin wordt ingegaan op onze vragen en daarbij een 
nadere onderbouwing te geven. Pas na beoordeling van het nadere door u aan te leveren document, 
kunnen wij ons een definitief oordeel vormen omtrent uw vergunningaanvraag. 

Wij hopen op een spoedige toezending van het door ons gevraagde document. Om deze reden sturen 
wij u deze brief zowel per e-mail als per post. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

. , ·' L.:~ 
.- -~ ... ;··;;:;..:i.~ }~ 

~ :.. ... 

J.B.J. Bekhuis 

Bijlage 1: advies van de gemeente Zevenaar d.d. 10 november 2016 {inclusief a.dvies Gelders 
genootschap} 
Bijlage 2: secend opinion Windpark Bijvanck, Feddes/Oithof tandschapsarchitecten 
Bijlage 3: Windpark Bijvanck: vragen omtrent aspect landschap 

inlich~ngen bij mw. I.J. Bijker-de Ligny 
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Windpark Bijvanck 

Vragen nmtrenc het aspect landschap 

Het windpark ligt volgens de Omgevingsvisie en -Verordening Gelderland binnen (doch aan de 

rand van) waardevol open gebied. Het plaatsen van turbines is hier mogelijk. Wel ts dan op grond 

van artikel 2.8.1.1, lid 2, Omgevingsverordening een ruimtelijk entwerp vereist. Hierbij moet 

aandàcht worden besteed aan: 

a. de ruimtelijke kenmerken van het landschap; 

b. maat, schaal en inrichting in het landschap; 

c. visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine of windturbines (in dit geval windpark 

Duiven}. 

d. cultuurhistorische achtergrond van het landschap; 

e. de beleving van de windturbine of windturbines in het landschap. 

Oe initiatiefnemer heeft ter onderbouwing hiervan een landschapsrapport laten opstellen door Rho 

- Bosch en van Rijn. Rho- Bosch en Van Rijn is positief over het realiseren van h~t windpark dat 

volgens hen past bij de openheid van het landschap. Het park benadrukt volgens hen het karakter 

van het landschap doordat: 

1) de oost-west hoofdrichting van de open ruimte wordt gevolgd en 

2. de geknikte lijnopstelling de hoofdopzet van de historisch gegroeide landschapsstructuur volgt 

door het volgen van de wetering. 

Feddes I Dithof heeft in een second opinion het landschapsrapport minder goed beoordeeld. 

Volgens Feddes is het landschapsrapport te globaal en niet volledig (in het bijzonder vanwege het 

ontbreken van een aantal visualisaties). 

Het welstandsadvies van het Gelders Genootschap ziet mogelijkheden om de turbines te plaatsen 

'op' het landschap. Volgens het Gelders Genootschap is de beoogde afstemming met de wetering, 

door de (te) kleine schaal van de wetering en het beperkt aantal turbines (vier), niet of nauwelijks 

beleefbaar. Verderwordt de lijnopstelling verzwakt door zowel de knik als de 

doorbreking/doorkruising (door het midden) door een verbindingsweg. Als gevolg daarvan kunnen 

de windturbines (twee aan weerszijden van de Ganzepoelweg) worden ervaren als een grootschalige 

poort. Het Gelders Genootschap staat positief tegenover een ruitopstelling of een opstelling in een 

rechte lijn. In deze notitie worden de landschapscriteria behandeld en de conclusies uit de rapporten 

van de verschillende deskundigen weergegeven. 
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Ruimtelijke kenmerken van hèt landschap 

Landschapsrapport Rho- Bosch en Van Rijn 

Het Windpark Bijvanck wordt geplaatst op het landschap van Het Broek en aan de noordzijde 

geflankeerd door het landschap van de IJssel. Het Broek is een grootschalig open jong 

ontginningslandschap met een duidelijke oost-west richting als gevolg van de met populieren 

beplante wegen en de besloten rand aan de noordzijde. Aan de westzijde wordt de openheid 

feitelijk begrensd door de stuwwal (Veluwe~. 

In het open landschap liggen enige grote boerderijen, als losse clusters. Het is een grootschalige 

blokvormige verkaveling. De lokale hoofdwegen in het gebied staan haaks op de openheid en 

hebben dus (overwegend} een noord-zuid richting .. De Hengelderteigraaf (overgaand in de Didamse 

Wetering) snijdt zich in noord-oostelijke richting door het landschap. De afwatering gaat dus tegen 

de richting van de openheid in, van de Rijn in de richting van de.(oude) IJssel. Grotendeels dwars 

door het agrarisch gebied en plaatselijk gekoppeld aan een weg ligt de wetering grotendeels 

verscholen in het landschap. 

Op verschillende plaatsen is over een aanzienlijke lengte beplanting aanwezig langs de zuidziJde van 

de wetering en wordt de loop landschappelijk gemarkeerd. De beplanting betreft een dichte 

boombeplanting, die duidelijk afwijkt van de strakke populieren beplanting langs de wegen. 

Het landschap van de Ussel, ten noorden van de Angerlose Wetering, behoort tot het 

coulisselandschap. Het is besloten, kleinschalig met veel meer variatie in richtingen en 

hoogteverschillen. Dichte beplanting langs de watergang verhindert het zicht op de openheid. 

Second opinion Feddes I Otthof 

In de secend apinion wordt aangegeven, dat op basis van de waarneming van het bureau, blijkt dat 

het landschap rondom de geplande locatie kleinschaliger van aard is en de openheid veelvuldig 

wordt onderbroken door hagen en bosschages. Het tekent de geleidelijke overgang naar het 

aangrenzende IJsseltandschap en het meer zuidoostelijk gelegen Montferland. De karakteristieke 

openheid waarmee het windpark zich associeert ligt volgens de second apinion meer westelijke van 

de geplande locatie. In de conclusie van de second apinion wordt buiten de secend apinion om, in 

een eigen visie van hêt bureau, aangegeven dat zij een windpark in een kleinschalig en minder open 

landschap niet voor de hand vinden liggen. 
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Welstandsadvies Gelders Genootschap 
Het Gelders Genootschap spreektvan een "kwetsbaar en kleinschalig landschap" waar de inpassing 

van turbines veel zorg behoeft. 

Deelconclusie 

Er bestaat geen eenduidige visie op de karakteristiek van het landschap. De locatie Bijvanck is 

gelegen direct aan de rand van het "waardevol open gebied". In het Rho-rapport wordt het 

landschap rondom de projectlocatie gekarakteriseerd als een grootschalig open landschap. De 

second apinion van Feddes en het welstandsadvies van het Gelders Genootschap merken het 

landschap daarentegen aan als een kleinschaliger landschap. Tussen het Rho-rapport en de second 

apinion van Feddes lijkt wel overeenstemming te zijn dat het landschap wordt onderbroken door 

beplanting en bosschages. Daarbij wordt opgemerkt dat het Rho-rapport het in dit verband in het 

bijzonder heeft over de dichte boombeplanting langs de wetering. 

Maat, schaal en inrichting in het landschap 

Landschapsrapport Rho- Bosch en Van Rij11 

Het windpark Bijvanck bestaat uit vier windturbines in een gebogen lijnopstelling. De turbines 

hebben een minimaleashoogte van 99 meter en een maximaleashoogte van 124 meter. Oe 

rotorbladen hebben een diameter van maximaall22 meter, waardoor de tiphoogte maximaaltBS 

meter is. De definitieve maatvoering is nog niet bekend, maar valt binnen deze bandbreedte. 

Omwille van de ruimtelijke kwaliteit is het een voorwaarde dat de vier windturbines identiek zijn. Er 

mag geen verschil zijn in vorm, kleur, afmeting en draairichting. Dit waarborgt de interne rust van de 

opstelling. 

De omvang van het park is beperkt en leidt daardoor niet tot een nieuw landschapstype, het park is 

bijvoorbeeld te beperkt van omvang en ligt te ver van de bestaande hoogspanningsverbinding om te 

kunnen spreken van een nieuw energielandschap. 

Windpark Bijvanck volgt wat betreft maat, schaal en richting de hoofdkenmerken van het landschap, 

het landschap bezien op regionaal schaal niveau. De oostwestgerichte open landschapseenheid van 

Het Broek staat centraal in het ruimtelijk ontwerp voor het windpark. De gebogen lijnopstelling komt 

voort uit de hoofdrichting van de open ruimte en de bijbehorende (gebogen) structurerende wegen 

en waterlopen zoals de Didamse Wetering. Dit is ook de richting van de hoogspanningsleiding die 

net ten zuiden van het windpark is gelegen. Het ontwerp van het windpark zorgt door haar 

positionering voor een accentuering van de bestaande regionale landschappelijke kenmerken. 
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Second opinion Feddes I Olthof 

De secend apinion van Feddes geeft aan dat een windpark niet passend Is in een gebogen lijn die 

gekoppeld is aan de lokale lijn van de Didamse Wetering. Volgens de second apinion staat de 

waterloop geenszins in verhouding met de maat en schaal van de vier turbines. Om de waterloop als 

lijn in het landschap te benadrukken is het aantal turbines te beperkt. Bovendien zulfen de turbines 

door de aanzienlijke tussenruimtes en de opgaande beplanting langs de wetering volgens de secend 

apinion niet of nauwelijks als één lijn langs het water kunnen worden beleefd. De koppeling met de 

wetering is daarom niet gewenst. 

Welstandsadvies Gelder.'i Genootschap 

Het Gelders Genootschap ziet mogelijkheden om windturbines te realiseren op een nieuw 

schaalniveau. Er bestaan mogelijkheden om de turbines niet "in" maar "op"' het landschap te 

plaatsen. Daarbij verdient het aanbeveling om meer af te stemmen op pi'OIIinciaal schaalniveau. Het 

Gelders Genootschap staat verder positief tegenover een zelfstandige opstelling bij voorkeur in een 

ruit, een rechte lijn wordt ook als mogelijkheid genoemd. 

Volgens het Gelders Genootschap wordt het aanwezige schaalniveau van het landschap letterlijk en 

figuurlijk overstegen. Dit wordt volgens hen versterkt door de lijnopstelling met forse 

tussenafstanden. Door de (te) kleine schaal van de wetering en het beperkt aantal (van vier 

windturbines} is de beoogde "afstemming" daarvan niet of nauwelijks beleenbaar. 

Deelcon clusie 

Rho- Bosch en Van Rijn staat positief tegenover een opstelling- met knik- die aansluit op een 

lokale lijn in het landschap: de Didamse Wetering. Feddes en het Gelders Genootschap adviseren 

hieromtrent nègatief. Het Gelders Genootschap ziet wel kansen voor een ruit of een rechte 

lijn opstelling. 

Wij vragende initiatiefnemer een rechte lljn te onderzoeken. 

De vraag rijst of, gezien de aanwezige landschapsefementen, het versf:hil tussen een gebogen en 

rechte lijn opstelling wordt ervaren. Het zou interessant kunnen zijn om aan de hand van 

visualisaties zowel de gebogen lijnopstelling als de rechte lijnopstelling in beeld te brengen. Om zo te 

bezien in hoeverre er verschil is. 
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Visuele interferentie met nabij gelegen ·windturhine{s) 

Landschapsrapport Rho- Bosch en Van Rijn 

Op het moment dat een of meerdere turbines worden opgericht in de nabijheid van bestaande 

windturbine(s}, kunnen de turbines visueel gaan interfereren. In het ruimtelijk ontwerp moet 

duidelijk worden hoe rekening is gehouden met eventuele visuele interferentie en wat dat betekent 

voor de keuzes bij het positioneren van de turbines. Daarbij wordt in het landschapsrapport 

opgemerkt dat visuele interferentie niet aan de orde is als een windpark zich op meer dan 25 keer 

de tiphoogte afstand van de waarnemer bevinden. Vanaf deze afstand vormen de windturbines een 

onderdeel van de horizon. 

De enige nabijgelegen windturbines in windpark Duiven liggen volgens het landschapsrapport op 

ongeveer 6,5 kilometer van de geplande locatie. Windpark Duiven ligt even ten noorden van de Al2. 

Het park bestaat uit vier turbines in een ruitopstelling. De turbines hebben een ashoogte van ca. 105 

meter en een rotordiameter van 90 meter. In het landschapsrapport is een tweetal punten 

onderzocht op mogelijke interferentie. Geconcludeerd wordt dat er door de grote onderlinge 

afstand tussen de parken geen interferentie zal optreden. 

Second opinion Feddes I Olthof 

In het Jandschapsrapport zijn twee punten onderzocht. Bij waarneempunt A is gekeken of de 

opstellingen zich binnen één zichtbeeld als één park voordoen. Ook Feddes concludeert dat het 

aannemelijk is dat interferentie in dit verband niet optreedt. Oe onderlinge afstand tussen de 

windparken is groot en het aantal (ver)gezichten op beide opstellingen is beperkt. Bij waarneempunt 

B is gekeken naar het effect van de opstellingen in het verlengde van elkaar. In de secend apinion 

wordt aangegeven dat het gekozen punt (8) zeer dicht op de geplande opstelling ligt waardoor het 

verschil tussen beide parken altijd duidelijk zichtbaar zal ztjn. 

Feddes wijst er op dat onderzoek naar storende visuele interfe.rentie op grotere afstand ontbreekt, 

zoals bijvoorbeeld vanaf de IJsselbrug bij Arnhem even voorbij het knooppunt Velperbroek. Ze.ker 

wanneer voor Windpark Bijvanck wordt uitgegaan van een maximale turbinevariant is het 

hoogteverschil tussen beide parken ongeveer 35 meter. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de turbines 

in het Broek dichterbij lijken te staan en gaan interfereren met het Windpark Duiven. 

V\-~ l:;tandsadvies Gelders Genootst:hao 

Het welstandsadvies gaat niet in op visuele interferentie. 
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Deelcoucl usie 

Rho en Feddes concluderen belde dat door de onderlinge afstand geen interferentie optreedt dan 

wel dat dit niet waarschijnlijk is. Feddes adviseert wel aanvullend onderzoek te doen naar storende 

visuele interferentie op grotere afstand, zoals bijvoorbeeld vanaf de Usselbrug bij Arnhem even 

voorbij het knooppunt Velperbroek. 

Wij vragen de initiatiefnemer om dit door Feddes geadviseerde onderzoek uit te laten voeren. 

Cultuurhistorische achtergrond van het landschap 

Landschapsrapport Rho- Bosch en Van Rijn 

Er is sprake van een jong landschap gebaseerd op de oude kaders van het patroon van het 

rivierenlandschap van Rijn en Ussel. Windpark Bijvandc voegt een nieuwe laag toe aan de 

ontginningsgeschiedenis, voortbouwend op de historisch gegroeide hoofdrichting van het 

onderliggend landschap. 

Second op inion Feddes I Olthof 

Volgens Feddes is het noodzakelijk om een nieuwe faag aan het landschap toe te voegen. De second 

apinion zegt hierover dat het hem in de details zit. Doordat de opstelling van de windturbines 

Bijvanck gekoppeld is aan de lokale lijn van de Didam!öe Wetering volgt de opstelling in hoofdzaak de 

regionale oost- west richting van het landschap. Door de knik is er volgens de secend apinion geen 

sprake van een zuivere nieuwe laag op het landschap. 

Vllelstandsadvies Gelders Genootschap 

Het Gelders Genootschap ziet mogelijkheden om de nieuwe generatie windturbines niet "in"_, maar 

"op" het landschap te plaatsen. Dit gebeurt niet door aan te sluiten bij de (te kleine schaal) van de 

wetering. Evenmin door de knik in de lijnopstelling. Een ruit- of rechte lijnopstelling biedt weJ, 

mogelijkheden. 

Deelconclusie 

Rho Bosch- en Van Rijn, Feddes en het Gelders Genootschap zien kansen in het toevoegen van een 

nieuwe laag "op" het landschap. Feddes en het Gelders Genootschap menen dat door aan te sluiten 

bij de Didamse Wetering en een knik in de lijnopstelling geen nieuwe laag in het landschap ontstaat. 

Wij vragen de initiatiefnemer om een rechte lijn te onderzoeken. 
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Beleving van het windpark in het landschap 

Landschapsrapport Rho- Bosch en Van Rijn 

In het landschapsrapport is de zichtbaarheid van het windpark vanuit verschillende positi~s in beeld 

gebracht. Daarbij zijn vanaf ieder fotopunt twee foto's getoond; één van de situatie met de 

windturbines met maxima.le maten ( masthoogte 124m, rotordiameter 122m) en één waarin de 

turbines met minimale maten zijn gemonteerd ( masthoogte 99m, rotordiameter lOOm). Uit de 

visualisaties volgt dat er nauwelijks verschil bestaattussen de zichtbaarheid in het landschap bij de 

maximale en de minimale maten. 

Waar het gaat om de beleving van het windpark in het landschap Is verder van belang dat de 

windturbines dezelfde verschijningsvorm dienen te hebben (zelfde merk, type) en ook qua 

verhouding mast- rotor en rotatiesnelheid is rekening gehouden met een rustig beeld. 

Second opinion Feddes I Olthof 
In de second opinion is aangegeven dat de windturbines die aan weerszijden van de 

Doesburgseweg/Ganzepoelweg gesitueerd zijn, ervaren zullen worden al5 een grootschalige poort. 

In de second opinion wordt opgemerkt dat deze poort niet in beeld wordt gebracht door mlddel van 

een visualisatie. Daarnaast worden ook visualisaties vanaf de A12 en N336 in het kader van de 

beleving van het landschap gemist. 

Welstandsadvies GeldeTs Genootschap 

Het welstandsadvies gaat niet in op het ontbreken van een aantal visualisaties. 

Deelmud usie 

In de second opinion wordt opgemerkt dat in het landschapsrapport geen visualisatie is opgenomen 

van de G·anzepoelweg en de windturbines aan weerszijde van de weg. Wij vragen initiatiefnemer 

deze visualisatie te maken. Ook de visualisaties vanaf de A12 en N336 dienen te worden gemaakt. 

Daarnaast is het voor de beoordeling van het aspect beleving van het windpark van belang om aan 

de hand van visualisaties zowel de gebogen lijnopstelling als de rechte lijnopstelling in beeld te 

brengen. 

Condusif> 

Gezien het hiervoor gestelde wordt gevraagd een rapport aan te leveren waarin op de volgende 

aspecten wordt ingegaan: 

1. Onderzoek naar mogelijke storende visuele interferentie vanaf de Usselbrug bij Velperbroek; 
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2. Visualisaties op de volgende punten: Ganzepoelweg, Al2 en N336; 

3. Onderzoek naar de mogelijkheden van een rechte lijn-opstelling; 

4. Vergelijking van de visualisaties van een gebogen en een rechte lijnopstelfing. 
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RAEDTHUYS 

Provincie Gelderland 
T.a.v. College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 9090 
6800 GX Am hem 

Enschede, 23 november 2016 

-t v l. v'i' . =1 P "" · . .n .. e. 

Betreft: beantwoording vragen omtrent landschap 

Geachte College, 

In uw brief van 17 november jongsleden heeft u ons verzocht een aantal vragen te beantwoorden die 
zijn gerezen naar aanleiding van uitgebrachte welstandsadviezen en de second apinion daarop. 
Middels deze brief en bijgesloten notities willen wij deze vragen beantwoorden. 

Ter beantwoording van uw vragen hebben wij twee notities laten maken. De eerste notitie (bijlage 1 ) 
betreft een verkenning naar de mogelijkheden van een rechte lijnopstelling in het plangebied. Bij alle 
rechte lijnopstellingen komen we knelpunten tegen in de vorm van gasleidingen en natuurwaarden. 
We hebben de uminst conflicterenden rechte lijnopstelling (blauwe variant) vergeleken met de gebogen 
opstelling in de gevraagde landschappelijke vergelijking (bijlage 2}. 
Hierbij de conclusies van onze onderzoeken (nummering op basis van de nummering van uw 
vraagstellingl: 

1. Op basis van de gemaakt visualisatie vanaf de IJsselbrug is gebleken dat er geen sprake is 
van visuele interferentie (opgenomen in bijlage 2). 

2. De gevraagde aanvullende visualisaties zijn gemaakt, waarbij zowel de gebogen als rechte 
opstellingen zijn weergegeven (opgenomen in bijlage 2). De visualisaties zijn tevens gebruikt 
om de vergelijking te maken tussen de rechte en gebogen opstelling zoals is gevraagd onder 
vraag 4. 
De visualisatie vanaf de Ganzepoelweg laat de zogenaamde "poortwerking" zien. De kruising 
van het windpark met de Ganzepoelweg creëert een markant punt. Wij zullen in overleg 
treden met gemeente Zevenaar over het plaatsen van informatievoorziening op dit punt. 

3. Het is niet mogelijk om een rechte lijn te maken, zonder drie knelpunten tegen te komen: de 
ligging ten opzichte van gasleidingen en de Gelders Natuur Netwerk gebieden en 
foerageerroutes van vleermuizen (opgenomen in bijlage 1 ). Deze knelpunten zijn niet aan de 
orde bij de. huidige voorgenomen windmolenposities. 

4. In bijlage 2 vindt u de gevraagde aanvullende visualisaties en vergelijking tussen een rechte 
en gebogen opstelling. Het uitgangspunt hierbij is dat het park wordt beleefd vanaf ooghoogte 
in het gebied en niet vanaf de kaart. Uit deze visuele analyse blijkt dat er op de locatie 
Bijvanck nauwelijks verschil is in de Visuele beleving tussen een gebogen lijn of een rechte lijn 
opstelling. Bezien vanaf de N336 is het verschil tussen de gebogen en rechte opstelling het 
beste zichtbaar. Vanuit dit standpunt zijn beide opstellingen echter helder op zichzelf staande 
opstellingen. 
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RAEDTHUYS ~ 
P~~ 

Op basis van de beantwoording van uw vragen in de twee bijgevoegde notities zien wij geen 
aanleiding om de voorgenomen opstelling aan te passen. Gezien de resultaten van het 
landschapsadvies zien wij geen aanleiding de rechte lijnópstelling verder te onderzoeken. 

In het kader van een snelle beantwoording wordt deze brief met bijlagen zowel per post als per mail 
naar u verzonden. 

Met vriendelijke groeten, 
RAEDTHUYS WINDENERGE B.V. 

Arthur Venneulen 
Directeur 

Bijlage 1: Notitie rechte lijnopstelling Bijvanck 
Bijlage 2: Notitie Windpark Bijvanck beantwoording landschappelijke vragen 
Bijlage 3: Verzoek provincie Gelderland inclusief bijlagen 



Notitie rechte lijnopstelling Bijvanck 
22-11-2016 

De opstelling van de geplande windturbines van het project Bijvanck, gelegen tussen Angerlo en Loil, 

volgt de loop van de wetering (zie figuur 1). De opstelling is tot stand gekomen op basis van een 

zorgvuldig proces, waarbij onder andere is gekeken naar landschap, externe veiligheid, natuur en de 

wensen van grondeigenaren, bevoegde gezagen en initiatiefnemers. 

De provincie Gelderland heeft initiatiefnemer gevraagd om de mogelijkheden van een rechte 

opstelling verder uit te werken. Onderhavige notitie geeft de mogelijkheden voor een alternatieve 

rechte opstelling. 

Figuur 1 Voorgenomen opstelling 
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Alternatieve opstellingen 
Om te onderzoeken of het mogelijk is een rechte lijn te realiseren zijn een aantal opstellingen 

bedacht die binnen het project gebied zijn gelegen. Hierbij is rekening gehouden met de 

grondposities die initiatiefnemer ter beschikking heeft. Hier is gekozen voor het ontwerpen van 

opstellingen op basis van de huidige turbineposities. Wanneer je turbine 1 en 2 laat staan, kun je 

turbine 3 en 4 in de zelfde lijnrichting plaatsen (zie figuur 2). Middels deze methode zijn er nog 2 

andere opstellingen te maken (zie figuur 3 en 4). De rode stippen zijn de alternatieve opstellingen. De 

groene stippen zijn de huidige turbines. 

. 
á ··-

Figuur 2 Figuur 3 Figuur4 

Omdat de opstellingen 3 en 4 geoptimaliseerd kunnen worden ten aanzien van de aardgasleidingen 

en grondposities die in de nabijheid liggen worden deze opstellingen in oostelijke richting verschoven 

(zie figuren 5 en 6). 

+ 

Figuur 5 Figuur6 

Uiteindelijk zijn er drie rechte lijnopstellingen die kunnen worden beoordeeld op 

haalbaarheid/wenselijkheid als alternatieve opstelling voor de voorgenomen gebogen opstelling voor 

Bijvanck. De drie te ondenoeken opstellingen zijn in figuur 7 weergegeven in een kaartbeeld met 

daarin de gasleidingen en natuurwaarden in de nabijheid. 
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Figuur 7 Te beoordelen alternatieve opstellingen 

Externe veiligheid 
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Voor het aspect externe veiligheid is in dit plangebied de ligging ten opzichte van de gasleidingen van 

belang. De leveringszekerheid van de gasleidingen kan in het gedrang komen door de verhoging van 

de faalkans van de buisleidingen door de windturbines. De verhoging van de faalkans van de 

buisleidingen, door de windturbines, heeft ook een effect op de risicocontouren van de gasleidingen. 

In het ontwerp inpassingsplan zijn (in overleg met Gasunie) specifieke gebruiksregels opgenomen 

waaronder: 

• Het gebruik van een windturbinetype met een maximale werpafstand van meer dan 160 meter, 
bij een nominaal toerental, is niet toegestaan. 

Deze 160 meter komt overeen met de afstand van de dichtstbijzijnde positie van één windturbines 

van de voorgenomen gebogen opstelling tot de gasleiding. 

Bij alle alternatieve opstellingen komen de turbines dichter dan 160 meter bij de gasleidingen te 

staan. De gele en rode opstellingen komen dusdanig dichtbij dat met grote zekerheid te stellen is dat 

de opstellingen niet haalbaar zijn. De risico's voor de buisleidingen door de opstellingen zijn te groot. 

De blauwe opstelling kent de grootste afstand tot de gasleidingen (minimaal137 meter). Deze 

opstelling is het meest realistische alternatief van de drie. 
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Indien er vanuit wordt gegaan dat de afstandseis van Gasunie wordt gehandhaafd, zal de 

werpafstand bij nominaal toerental, bij de meest westelijke windturbine van de blauwe opstelling, 

gelijk of kleiner moeten zijn dan 137 meter. Uit de onderstaande tabel (tabel1) blijkt dat er slecht 

één windturbine een werpafstand bij nominaal toerental heeft die kleiner is dan 137 meter (N117-

2.4MW op 91 meter). Echter, de ashoogte van 91 meter is lager dan de minimale bouwhoogte zoals 

aangegeven in het bestemmingsplan. Hierdoor past er géén windturbine die binnen de bandbreedte 

valt op de nieuwe positie. 
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Tabell werpafstanden opstelling blauw 

Op basis van de bandbreedte, zoals opgenomen in het bestemmingsplan, en de doorberekende 

windturbines is de conclusie dat het niet realistisch is om een windturbine op 137 meter van de 

gasleiding te zetten. Het is nog wel mogelijk om in overleg met Gasunie te kijken naar mitigerende 

maatregelen (aan de gasleidingen zelf of begrenzen van de turbine). Deze maatregelen zijn nog niet 

uitgewerkt. 

Natuur 
Aan de westzijde van het plangebied is een natuurgebied aanwezig(zie figuur 7), dat is aangewezen 

als Gelders Natuur Netwerk {GNN).In het geval van de blauwe rechte lijnopstelling komt een turbine 

op zeer korte afstand van dit gebied te staan. Deze positie heeft potentieel een negatief effect op de 

aanwezige natuurwaarden. Winkelman et al. (2008) adviseert een veiligheidsmarge van 200 meter 

(zie rapport Waardenburg). Volgens hen zouden windturbines op minimaal 200 m afstand van voor 

vleermuizen aantrekkelijke landschapselementen geplaatst moeten worden, om het aantal 

aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen te beperken. In het ondenoek van Bureau Waardenburg 

van 5 december 2014 wordt gesproken over: Met name de randen van het plangebied, namelijk de 

Didamsche Wetering en de Anger/ose Wetering en de houtwallen daarlangs bieden geschikt 

foerageergebied voor vleermuizen. De meest oostelijke turbine van de blauwe variant staat pal tegen 

de houtwal naast de wetering. Er valt dus een negatief effect te verwachten ten aanzien van 

foeragerende vleermuizen. 
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Conclusie 
Er zijn drie rechte opstellingen onderzocht, waarbij twee varianten sowieso niet haalbaar zijn in 

verband met de afstand tot gasleidingen. Eén variant (blauw) verdient ook niet de voorkeur ten 

opzichte van de gebogen opstelling gezien 3 knelpunten/belemmeringen: de ligging tov de 

gasleidingen en de korte afstand tot het GNN gebied en het foerageergebied van vleermuizen. Deze 

knelpunten zijn niet van toepassing bij de huidige voorgenomen gebogen variant. Op deze punten 

scoort de (blauwe) rechte opstelling minder gunstig dan de voorgenomen gebogen opstelling. De 

blauwe opstelling is meegenomen in de landschappelijke vergelijking tussen de gebogen en rechte 

opstelling (rapport ROM3d). 
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Notitie Windpark Bijvanèk beantwoording landschappelijke vragen 

Opsteller: Rik Olde loohuis, ROM3D 

Aanleiding 

Vanuit de provincie zijn er aanvullendé vragen gesteld aan de initiatiefnemer om een rechte lijn 
opstelling te onderzoeken in plaats van de huidige gebogen opstelling. Specîfieke aandacht gaat uit 
naar: 

1. Onderzoek naar mogelijke storende visuele interferentie vanaf de IJsselbrug bij Velperbroek; 
2. Visualisaties op de vo.lgende punten: Ganzepoelweg, A12 en N336; 
3. Onderzoek naar de mogelijkheden van een rechte lijn-opstelling; 
4. Vergelijking van de visualisaties van een gebogen en een rechte lijnopstelling. 

Deze vragen komen voort uit de vragen uit de secend apinion uitgevoerd door Feddes Olthof en 
Welstandsadvies van het Gelders Gen9otschap. 

In deze notitie zijn visualisaties opgenomen van twee varianten. Te weten een gebogen opstelling en 
een rechte opstelling. Op het onderstaande kaarten zijn de beide varianten te zien. Op de kaart staan 
ook de posities van waaruit de visualisaties zijn gemaakt. Voor de volledigheid zijn vanaf alle 
standpunten beide opstellingen in beeld gebracht om de visuele effecten te beoordelen . 

N33S . 

Legenda 

• Zichtpunten 

• Gebogen opstel&ng 

• Rethia opSielling 
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Onderzoek naar mogelijke storende visuele interferentie vanaf de IJsselbrug biJ Velperbroek 
Gevraagd wordt te kijken of er visuele interferentie plaat vindt tussen de windturbines van Duiven en 

de windturbines van Bijvanck bekeken van u ft de IJsselbrug bij het knooppunt Velperbroek. Om dit te 

kunnen bepalen is er vanuit het 3D model gekeken vanuit verschillende posities op de IJsselbrug. 

Al rijdend over de brug zijn er momenten dat beide opstellingen in elkaars verlengde liggen. De vraag 
is alleen of dit "storend" Is. Gezien de afstand (6,Skm) onderling en rekening houdend met zeer 

heldere dagen, concludeert ROM3D dat de 2 parken afzonder te beleven zijn in vorm en schaal en 
daarmee niet storend zijn op het gebled van interferentie. 
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Visualisaties Ganzepoelweg, A12 en N336 

Zicht vanaf de Ganzepoelweg 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Feddes Olthof heeft in de secend opinion aangegeven dat de windturbines als een grootschalige 
poort gaan werken, maar dat dit niet in beeld is gebracht. De montage hierboven laat dit zien. Al 
rijdend over de Ganzepoelweg zijn aan weerzijden de windturbines geplaatst. In de gebogen 
opstelling staan er aan weerzijden twee en in de rechte opstelling staat er aan de linkerkant 1 en aan 
de rechterkant 3. De "poortwerking" is visueel bij de gebogen opstelling het sterkste vanwege de 
symmetrie. Bij de rechte opstelling, bekeken vanaf deze locatie, vallen windturbines gedeeltelijk weg 
achter de beplanting. De kruising, zoals de visualisatie hierboven laat zien, gaat een markant 
zichtpunt worden waar de gehele opstelling van dichtbij en in z'n geheel kan worden gezien. 
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Zicht vanaf de All 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Het verschil gezien vanuit de parkeerplaats langs de A12 is dat de gebogen opstelling visueel een 

klein duster vormt en dat de rechte lijn opstelling visueel achter elkaar komen te staan, waarbij het 

lijkt dat er 1 windturbine staat met 12 wieken. 
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Zicht vanaf de N336 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Al rijdend over de N336 zijn de windturbines te zien. Er is visueel verschil te zien in de gebogen 
opstelling en de rechte opstelling. Oe voet van de windturbines is vanuit hier niet te zien, waardoor 
de beide varianten "los" komen te liggen in het landschap. Het is voor de aanschouwer daarmee 
moeilijk te vatten waar het windpark precies ligt. De rechte opstelling doet een rationeel verkaveld 
landschap vermoeden, terwijl de gebogen opstelling suggereert dat er iets in het landschap 
aanleiding heeft gegeven de opstelling op deze manier vorm te geven. Beide varianten zijn heldere 
op zich zelf staande opstellingen. 

23·11-2016 Beantwoording landsthappelijke vragen windpark Bijv.mek 5 



Verschil in opstellingsvorm 

Deze vraag is reeds onderzocht door Bosch en van Rijn. De blauwe opstelling is gebruikt als opstelling 

voor de visualisaties. 
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Bosch en van Rijn hebben onderzoek gedaan naar de mogelijke locaties om naast de voorgestelde 

opstelling ook te komen tot een rechte opstelling. De vraag is of er grote verschillen zijn in beleving 

van een gebogen lijnopstelling versus een rechte opstelling. ROM3D heeft beide opstellingen in haar 

30 model ingevoerd om te kijken of er verschillen zijn in beleving van beide opsteltingen. 

Om hier antwoord op tè geven is er gekeken vanuit de randen van de dorpen liggend rondom het 

windpark Bijvanck. Gekeken wordt vanuit Angerlo, Nieuw-Wehl, Didam, Loil en Giesbeek. Dit zijn de 

plekken waar de meest omwonenden de windturbines gaan ervaren. 

Daarnaast is het van belang niet vanuit plattegrond te redeneren, maar vanuit ooghoogte 

perspectief. Dit is zoals mensen het daadwerkelijk gaan zien. 
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Zicht vanuit Angerlo 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Vanuit Angerlo bekeken kijkt men dwars op de opstelling. Vanuit dit standpunt zijn beide 

opstellingen te beleven als een lijnopstelling met een gelijke onderlinge afstand. 
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Zicht vanuit Nieuw-Wehl 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Vanuit de uitvalsweg vanuit Nieuw-Wehl kijkt met zijwaarts op de opstelling. Ook vanuit hier is te 

zien dat beide opstellingen nauwelijks visueel van elkaar verschillen. Bij de gebogen lijnopstelling 

lijken ze vanuit hier wat dichter bij elkaar te staan. 
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Zicht vanuit Didam. 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Gekeken vanaf de rotonde (N813) van Didam zijn beide opstellingen als een lijnopstelling te ervaren. 
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Zicht vanuit Loil 

Gebogen lijn opstelling 

Rechte lijn opstelling 

Vanuit de Doesburgseweg bij Loil vallen in beide varianten windturbines weg achter de huidige 
beplanting. Vanuit hier wordt er dwars op het windpark gekeken. Ook vanuit hier is een regelmatige 
heldere opstelling te zien. Dit zal in de herfst als de bladeren van de bomen zijn sterker zichtbaar zijn. 
Tussen de beide varianten is nauwelijks verschil te zien. Het enige is dat bij de gebogen opstelling de 
meest linker windturbine wat meer in het open veld lijkt te staan: 
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Zicht vanuit Giesbeek 

Gebogen lijn opsteffing 

Rechte lijn opstelling 

Vanuit de N338langs Giesbeek is er zicht op het windpark. In beide varianten is de opstelling als een 
lijnopstelling te zien. Het verschil tussen beide opstelling is zeer gering. Vanuit hier gezien zijn de 
beide varianten als regelmatige lijnopstelling te ervaren. 
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Conclusie 

In deze notitie worden de gestelde aanvullende vragen beantwoord en beeldend onderbouwd. 

Onderzoek naar mogelijke storende visuele interferentie vanaf de lisse/brug bij Velperbroek; 

Het beeld vanaf de IJsselbrug laat zien dat, hoewel er een moment is dat vanuit de IJsselbrug de twee 

parken in elkaars verlengde liggen, ze visueel niet met elkaar interfereren en als storend ervaren 

worden. Beide parken liggen ver genoeg van elkaar om als individuele parken te worden gezien. 

Visualisaties op de volgende punten: Ganzepoefweg, A12 en N336; 

De visualisaties zijn in deze notitie verwerkt en aangevuld met visualisaties vanuit de dorpen. 

Onderzoek naar de mogelijkheden van een rechte Jijn·opstelling; 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Bosch en van Rijn. Waarbij de blauwe opstelling gebruikt is voor de 

visualisaties. 

Vergelijking van de visualisaties van een gebogen en een rechte lijnopstelling. 

Uit deze visuele analyse blijkt er nauwelijks verschil in de visuele beleving tussen een gebogen lijn of 

een rechte lijn opstelling. Vanuit verschillende perspectieven, waar de meeste mensen de opstelling 

gaan zien, zal deze ervaren worden als een lijnopstelling. Er zijn slechts enkele plekken, zoals rijdend 

over de N336, waar de gebogen opstelling wel visueel verschillend is ten opzichte van de rechte 

opstelling. Beide varianten zijn heldere op zich zelf staande opstellingen welke niet interfereren met 

omliggende windparken. Vanwege het ontbreken van zicht op de voet van de windturbine is voor de 

aanschouwer vaak niet te zien waar de windturbines exact staan. Met het zien van de gehele 
windturbine kan een aanschouwer pas zien hoe groot de windturbine is en waar de windturbine 

staat. Zodra het zicht op de voet wordt weggenomen door beplanting is het niet te zien waar de 

windturbines precies st~an. Daarmee komen de windturbines los te staa~ van het landschap, zoals 
aangegeven door Feddes Olthof en het Welstandsadvies Gelders Genootschap. Dit is zowel het geval 

bij de rechte als de gebogen opstelling en is daarmee niet onderscheidend. 
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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zevenaar 

Advies welstand 

\ 

GELDERSGENOOTSCHAP 

Betreft 
nieuwbouw windturbines 
Opdrachtgever 
Raedthuvs Puur Energie 
Adres 
Ganzepoelweg ong, Angerlo 

Planopzet 

Commissie 
lV 
Datum advies 
07-10-2016 

Status 
omgevlngsvergunning 
Nummer 
2016-lOB:Z-01 
Onsnummer 
ZEVlG-00071-2 

Deze aanvraag betreft het wijzigen van dè reclame-uitingen op de gondels van de 
windturbines van het plan 'Windpark Bijvanck te Angerlo'. De wijziging van redame heeft 
betrekking op de kleurstelling, waardoor de blauwe achtergrond met witte belettering wordt 
gewijzigd naar een witte achtergrond met blauwe belettering. 

Over het plan voor de windturbines met bijbehorende redames is al eerder geadviseerd. Voor 
de gemaakte opmerkingen en de toetsingskaders wordt verwezen naar het advies vooroverleg 
ZEV16-00061, d.d. 06-07-2016 en het advies ZEV16-00071-l, d.d. 05·08-2016. 

Beoordeling 
Zoals eerder is geadviseerd geeft de Nota Ruimtelijk Kwaliteit aan dat redameniet is 
toegestaan op de mast, rotor en rotorblad van windturbines. Op basis hiervan blijft ook deze 
aanpassing van redame strijdig met he.t welstandsbeleid. 

Candusfe 
Het gewijZigde bouwplan Is in strijd met redelijke eisen van welstand. 

Namens de commissie ruimtelijke kwaliteit. 

' ____..., 
v~----~---------

ir. W. Broer 
adviseur ruimteHjke kwaliteit c,jL 

Zypeuciaalseweg 46 1 ?ostuus 68 I 68oo AB A.rnt1em! T +J' (0)26 44117 4< 

E i flfc@geldersgencotschap.nl ! www.ge ioersg~nootscnap . 1l 

181\N M11ABNAo,nBo2j202 / BIC ABNANL2A 1 B1W Ntoo2620339B01 I K11K A!llhem 40119221 

111116Batch748 





Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 51- Zienswijzen lnpassingsplan De Bijvanck WOB (002).pdf 

' -. . 





Zienswijzen op besluit proviciaal inpassingsplan Windpark 1de Bijvanck' en ontwerp-vergunningen van 6 

december 2016. Zaaknummer 2012-010729 d.d. 6 december 2016 

Verzonden per e-mail d.d. 26-1-2017 aan: post@gelderland.nl. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

t.a.v. dhr A.N. Janse 

Postbus 9090 

6800 GX ARNHEM 

ZIENSWIJZEN VAN: 

De heer J.J. Tiemersma, Broekzijdestraat 6, 6986 CK Angerlo (ingediend namens mr. J.G.A. Vegter) 

op het ontwerp-inpassingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-watervergunning 

Door ondergetekende van deze zienswi jzen wordt uitdrukkeli jk het recht voorbehouden deze zienswijzen te wijzigen 

en/ of aan te vullen, hetgeen zal geschieden uiterlijk binnen een termi jn van 2 weken na 26-1-2017. 
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Inleiding 

De heer Tiemersma heeft mij gevraagd om een specifieke zienswijze in te dienen tegen het in de aanhef genoemde 

ontwerp-inpassingsplan vanwege de samenloop met het nog lopende beroep tegen de weigering van de provincie 

Gelderland om medewerking te verlenen aan Wob-verzoek. Het zaaksnummer van dit beroep is ARN 15/6055 WOB 

270. 

Ontbreken van informatie om tot een volledige beoordeling van het concept-inpassingsplan te komen 

De heer Tiemersma heeft in totaal drie Wob-verzoeken ingediend om een volledig beeld te krijgen van het proces welke 

vooraf ging aan de totstandkoming van dit concept-inpassingplan. Het eerste verzoek is gedaan op 20 maart 2014 en 

had betrekking op de periode 1 januari 2008 tot en met 20 maart 2014. Het tweede verzoek van 20 oktober 2014 had 

betrekking op de periode van 20 maart tot en met 22 oktober 2014. Het derde verzoek van 18 juni 2015 ziet op de 

periode van 20 maart 2014 tot en met 29 mei 2015. 

Op 14 december 2015 heeft in beroep de rechtbank op de eerste twee Wob-verzoeken uitspraak gedaan (zaaknummers 

AWB 14/8289 en 15/809) en heeft de rechtbank de bestreden besluiten vernietigd en het college van Gedepteerde 

Staten van Gelderland opgedragen nieuwe besluiten te nemen. Het college heeft gevolg gegeven aan de opdracht van 

de rechtbank en bij herziene beslissing op bezwaar van 18 februari 2016 en bij deelbesluiten van 11 april 2016 en 6 juli 

2016 nieuwe beslissingen genomen die gedeeltelijk tegemoet komen aan de Wob-verzoeken van de heer Tiemersma 

met zaaknummers AWB 14/8289 en 15/809. 

In het bezwaarschrift van 26 augustus 2015, waartegen rechtstreeks beroep werd toegelaten bij de rechtbank, vraagt 

de heerTiemersma in zijn Wob-verzoek om informatie inzake het windmolenpark 'de Bijvanck'. Dit verzoek is bekend 

onder nummer ARN 15/6055 WOB. 

Zoals provincie zelf constateert bij reactie op 6 oktober 2015 heeft het verzoek betrekking op een periode waarover 

reeds een uitspraak is gedaan en op een periode waarover nog geen uitspraak is gedaan door de rechtbank. Dit laat!>. 

betreft de periode 24 oktober 2014 tot en met 29 mei 2015. 

Bij brief van 7 maart 2016 verzoekt de provincie de rechtbank om diens uitspraak d.d. 14 december 2015 en het 

collegebesluit d.d. 16 februari 2016 mee te nemen in de overwegingen inzake deze procedure. Hiermee vraagt het 

college om de eerdere uitspraak als Leitmotiv te nemen voor de uitspraak van de rechtbank in deze zaak en kleeft er 

dus een gebrek aan het openbaar maken van documenten vanaf 1januari 2008 tot en met 29 mei 2016. 

Inmiddels zijn er documenten geopenbaard. De heer Tiemersma heeft moeten constateren dat de geopenbaarde 

documenten op zijn minst een ruime interpretatie van de weigeringsgronden van de artikelen 10 en 11 WOB hebben 

opgeleverd en het hem onmogelijk is gemaakt om een reconstructie te maken van hetgeen heeft plaatsgevonden 

omtrent de voorbereidingen van de ontwikkeling windmolenpark 'de Bijvanck'. Daarnaast, en daar gaat het beroep van 

18 juni 2015 over, zijn er nog geen documenten geopenbaard over de periode 22 oktober 2014 tot en met 29 mei 2015. 

Dit beroep wacht nog op een beslissing van de rechter en tot die tijd worden de in het verzoek van 26 augustus 2015 

genoemde documenten niet geopenbaard. Het is overigens te verwachten (gelet op beide eerdere uitspraken) dat het 

college ook hier in het ongelijk gesteld zal worden en tot openbaarmaking zal worden gedwongen. 
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Onvolledige informatie in relatie tot het concept-inpassingsplan 

Tot en met 26 januari 2017 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen tegen het concept

inpassingplan. Een zienswijze kan gedefinieerd worden als een manier van kijken naar de actuele werkelijkheid vanuit 

een bepaald standpunt of orientatie (bron: wikipedia.org). De zienswijzen die vervolgens ingediend worden op het 

ontwerp hebben dan ook allen ten doel om tot een beter en afgewogen definitief besluit te komen (ook al luidt dit tot 

een weloverwogen oordeel om het conceptplan uit de procedure te halen). 

Aldus beschouwd bewijzen zienswijzen een positieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Het is dan vreemd dat 

het college van Gedeputeerde Staten besluit om een concept-inpassingsplan in procedure te brengen zonder dat alle 

onderliggende documenten die betrekking hebben op de totstandkoming van het concept plan zijn geopenbaard en dat 

de documenten die wel zijn geopenbaard uitvoerige onleesbaarmakingen bevatten. De heer Tiemersma wordt in feite 

gevraagd zienswijzen te geven op basis van een onvolledig kader vanwege het ontbreken van de benodigde 

documenten danwel onleesbaar gemaakte documenten. De gedachte die dan ook postgevat heeft is dat de in het Wob

verzoek gevraagde documenten dusdanige informatie bevat dat er een belang is om, eer er tot openbaarmaking wordt 

gedwongen door de rechtbank, reeds een concept-inpassingplan in procedure te brengen door het college. 

Het mag duidelijk zijn dat deze handelwijze aan te merken is als een onzorgvuldige voorbereiding van de 

besluitvorming. 

Hoogachtend, 

Mr J.G.A. Vegter, kantoorhoudende aan de Arnhemseweg 250, 3817 CP te Amersfoort 
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Zienswijze 
Ontwerp-lnpassingsplan Windpark 'de Bijvanck' en ontwerp-vergunningen van 6 december 2016. 
Zaaknummer 2012-010729 

Aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
t.a.v. dhr A.N. Janse 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

24 januari 2017 

Geacht college, 

De omwonenden van het voornemen Windpark Bijvanck zijn nu al jaren gefrustreerd over ook de 
financiële gang van zaken. Een klein aantal buren is aanstichter en wordt er overmatig beter van. Een 
groot aantal andere buren wordt niet alleen woon- en leefgenot ontnomen, maar zal de marktwaarde van 
hun vastgoed zien dalen, of hebben dat alleen al door het lopende planproces al ondervonden. 

U als provincie neemt het woord participatie in de mond, dat zou moeten gaan over echte inspraak vroeg 
in het plan proces. En over mogelijkheden tot deelneming in de exploitatie. Maar wij zagen alleen een 
afkoopregeling, afte handelen achter een keukentafel, om daar een handtekening bij te moeten zetten 
om verder niet in verweer te mogen komen. De afkoopregeling dekt bij lange na niet de door ons te 
verwachten schade. Wij hebben ook u er op gewezen dat dat wij op voorhand een compensatieregeling 
wensten die verder gaat dan een simpele planschade-procedure volgens de Wro, om onderstaande 
redenen. Ook stuurden wij u een Aansprakelijkheidsstelling, die u slechts en in weinig woorden hebt 
afgewezen. U als provincie vond het niet nodig dit aspect open en tijdig met ons te bespreken, terwijl dit 
zoals u hebt kunnen vernemen een van de grootste blokkades is om draagvlak bij omwonenden te 
verkrijgen. U stak dus geen vinger voor ons uit, onder het flauwe verweer dat daar de buren of de 
initiatiefnemer maar voor moeten zorgen. Dit is niet in lijn met uw uitspraken als Gedeputeerde Staten 
het nodige te doen voor draagvlak. U hebt u ook geen hoeder van een goede ruimtelijke ordening 
getoond door ook de belangen van omwonenden serieus te nemen. 

Erger nog, u hebt een planschade-analyse geaccepteerd, zoals bijgesloten in uw Samenwerkings
overeenkomst d.d. 1 mei 2014 met de initiatiefnemer. Misschien weet u het niet meer, maar daarin zijn 
slechts 22 woningen via internet bekeken door een Rotterdammer, die de woningen vervolgens in 
groepjes heeft ingeschat op mogelijk te vergoeden planschade na eigen maatschappelijk risico. De 
uitkomst is ca. € 4.000,= vergoeding eenmalig, in totaal € 80.000,= planschade. En terwijl u dit leest heeft 
u nog het vertrouwen dat de initiatiefnemer u helpen zal dit streefbedrag te behalen met hulp van hun 
juristen. Want de directeur van de initiatiefnemer heeft in de Volkskrant van 19 april 2016 allaten weten 
dat zij sinds 1995 tientallen windmolens en drie windparken hebben gebouwd en dat men in geen van die 
gevallen planschade heeft hoeven betalen! Ziehier de door ons ervaren stijl van de initiatiefnemer ten 
aanzien van participatie en kweken van draagvlak. Dit ontslaat u als provincie echter niet wakker te 
blijven en een reële planschade-analyse bij uw planconcepten te voegen. 

U heeft namelijk niet te maken met een doorsnee-locatie voor windmolens. Het gebied heeft door 
besluiten van gemeenten, regio en provincie namelijk de status van landschappelijk van belang, en wel als 
waardevol open landschap. Het grenst aan Gelders Natuurnetwerk van Bingerden en de Eldrik, en na het 
vlakke ruilverkavelde Liemers, begint hier de Achterhoek met haar coulissenlandschap van alle soorten 
meidoornen met oude eiken en essen. Een geweldige vestigingsplaats voor huidige en toekomstige 
omwonenden. De waarde van het vastgoed wordt dan ook voornamelijk bepaald 'door die omgeving. Het 



is dan ook niet verwonderlijk dat hier het percentage waardedaling belangrijk hoger is dan in een 
gemiddeld geval van windmolenbestemmingen. Van invloed is ook het aantal betrokken adressen, dat tot 
2000m afstand van de gedachte windmolens veel groter is dan in uw planschade analyse opgenomen. De 
verwoestende invloed van megatorens met industrieel draaiende hectaren hoog in de lucht reikt juist in 
open landschap tot ver in de omgeving. U had dit beter moeten laten onderzoeken, of u weet zelf niet 
van de Mooie Gelderse Streken. Zou u toch twijfelen aan de grote impact vanuit wijziging van landschap, 
dan aarzelen wij niet getuigen op te roepen die verklaard hebben niet of laag te bieden, die opgetreden 
hebben als makelaars, die bankverklaringen moesten opstellen of die (bank)taxaties hebben uitgevoerd, 
betreffende drie panden die onlangs verkocht zijn of nog te ko?p staan. 

Omdat wij door uw planschade-analyse ons behoorlijk in het kruis getast voelen, hebben wij planschade 
taxaties laten uitvoeren door een erkende taxateur in deze materie met kennis van deze regio. De 14 
taxaties zijn nu geregistreerd bij NVM/NVA. Wij willen u in deze zienswijzetekst niet de somma 
verklappen, die leest u maar in de bijlage, maar uw planschade analyse blijkt geheel onjuist met een 
uitermate grote factor. Wij als omwonenden hebben het altijd al zo aangevoeld. Met name voor hen die 
de afgelopen tijd gevangen zaten of dat in de toekomst zullen zijn om hun investering om te zetten in 
pensioen komt nu de waarheid boven. U hebt uzelf, de politiek, de Gelderse energietransitie en ons een 
slechte dienst bewezen. Wij verzoeken u dan ook onmiddellijk de planschade-analyse van hetSOAZin te 
trekken wegens misleidend, en de bankgarantie van de initiatiefnemer eerst te verhogen tot bijgaande 
sommatie. Beter nog trekt u het gehele plan in wegens een onmogelijke goede ruimtelijke ordening. 

Voor de goede orde vermelden wij nog dat de bijgaande sommatie alleen vastgoed betreft, bestaande uit 
burgermanswoningen en (nu) agrarische (bedrijfs)woningen met schuren en landerijen. De sommatie is 
dus exclusief (bedrijfs)schaden in omzet en inkomen, zoals tenminste van bedrijfskantoren en recreatieve 
ondernemingen. U kunt voorlopig denken aan overall nog 50% verhoging van de in bijlage aangegeven 
vastgoedscha de. 

Per email akkoord en namens, hoogachtend: 
De heer en mevrouw Arends Truisweg 8 Didam 
De heer en mevrouw Bellamy Broekzijdestraat 1 Angerlo 
De heer Boerhoop Broekzijdestraat 8 Angerlo 
De heer Cave Kruisstraat 7 Angerlo 
De heer en mevrouw de Jong- Schaufele Bevermeerseweg 12 Angerlo 
De heer en mevrouw Looman Broekzijdestraat 3 Angerlo 
De heer en mevrouw Peters Truisweg 2 Didam 
De heer en mevrouw Peters Bevermeerseweg 11 Angerlo 
De heer en mevrouw Rasing Truisweg 2A Didam 
De heer van Rooij Ganzepoelweg 12 Angerlo 
De heer en mevrouw van Schriek Ganzepoel 7 Angerlo 
De heer J.C. Stolk Kruisstraat 3 Angerlo 
De heer en mevrouw Tiemersma Broekzijdestraat 6 Angerlo 
De heer Wijlhuizen Kruisstraat 5 Angerlo 

Hun onderschrijving van deze zienswijze blijkt uit hun investering in de taxaties en de mailverzending in 
CC. Desgewenst leveren wij u alle handtekeningen. Met vriendelijke groet, 
Jan Jaap Tiemersma Broekzijdestraat 6, 6986 CK ANGERLO 

Bijlage "Totale taxatie en inschatting Planschade door windturbines Bijvanck Angerlo incl bijlagen", Bolck 
Makelaardij & Taxaties BV, 23 januari 2017, met daarbij behorende bijlagen 
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A. Algemene gegevens 

Opdrachtgever 

Naam opdrachtgever: 

Adres opdrachtgever: 
Opdracht namens opdrachtgever 
verstrekt door: 
Functie: 

Taxateur 

Als RT/RMT, of Recognised Europaan 
Valuer (REV) ingeschreven in het register 
van: 

Onder registratienummer: 

Geldig tot en met: 

Naam kantoor: 

Adres kantoor: 
Naam taxateur 
Kwalificatie van de taxateur 
Lid van I aangesloten bij waar wordt 
naar gerefereerd (NRVT ed): 
Ingeschreven in register: 

Specialisatie I deskundigheid: 

Datum opname en inspectie: 

Datum opdracht: 

Waardepeildatum: 

Conceptrapportagedatum: 
Rapportagedatum: 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

Omwonende plangebied Windpark Bijvanck 

::~~~~~-~11~~-~i~~f~~:~?~~=[~=Ä~~s~r~~==::==~~:.::.=:.=.:~~~~=~:~~==~== 
J.J. Tiemersma, Broekzijdestraat 6, 6986 CK Angerlo 

Post adres (Secretaris) 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) 

RT179612263 op 01-01-2017 
----------------------------------

31-12-2017 

Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

Roodwilligen 1, 6903 TA, Zevenaar 
De heer G.H.T. Bolck 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) 
..... ~ed~!!§lnd~~~~~~jg)_!1_9_.Y.~!l _M~teJ~é!r~~I)_I~~!~~r!1t.:!Y.ryl~-·---

Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen, Bedrijfsmatig 

'-\@~!goed en WQ~---·-------·------·--
Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen, Bedrijfsmatig 

.. -Y.:~.~-Q~~.!.__9nt~J9..~D!!l~~~~k.~l)s!i9~---·-·-·--·----·--·-.. --------·--.. ---·--·
Gedurende maand januari 2017 

---------- ---------
15-12-2016 

Januari 2017 
-·-·------·· -------·-----··-----··----·-· .. ·--·-··-·-----·---·--·--------·-·-·-··-·---------· 

24-01-2017 -----------------
25-01-2017 

Paraaf taxateur: 
3 

...,---- --



B. Doel van de taxatie I te taxeren belang 

Onderwerp van de taxatie 

Korte objectomschrijving: 

Adres: postcode /woonplaats 

Omliggende objecten binnen een straat van 2 kilometer 
rondom de het Windpark Bijvanck ·-ziëliiila9-erl":------·-----· -----------··-·----·---··--·----·--··--····----·---·--------··--

Doel van de taxaties en inschatting 

Het vaststellen van de marktwaarde ten De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een planschade 
behoeve van: onderzoek betreffende de voorgenomen planologische 

ontwikkelingen bij de uitwerking van het lnpassingsplan 
Windpark· Bijvanck. Daarin worden 4 windturbines 
gerealiseerd nabij de Ganzepoelweg/Broekzijdestraat in 
Angerlo. De rapportage zal een verkenning geven van de 
vraag of er sprake is van een wijziging van het 
planologisch regime waardoor de opdrachtgever in een 
nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge 
waarvan hij schade lijdt of zallij den. Een inschatting zal 
gemaakt dienen te worden of de eventueel gevonden 
schade redelijkerwijs geheel of ten dele ten laste van de 
aanvrager moet blijven en of de schadevergoeding op een 
andere manier is verzekerd. 

Waardering: 

Planschade die het normaal 
maatschappelijk risico(NMR) van de 14 
getaxeerde objecten overstijgt: 

Inschatting van de resterende 
omliggende 214 objecten aan 
planschade die het normaal 
maatschappelijk risico overstijgt: 

Inschatting van het algemeen 
maatschappelijk risico(2%) voor alle 228 
objecten die dient te worden gedragen 
door de omwonende. 

Deze taxatie betreft een: 

Uitgangspunten: 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden 
overgedragen op de waarde peildatum tussen een 
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een 
zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij 
de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van 
zaken, prudent en niet onder dwang . 

. __ (.~~.~~-1~!1YS -~~~.~1...--·----·---·--·--·-----·--------.. ------.. -·-·-·------·-----

1. Waarde: € 2.149.350,-, 
Zegge: ~:: -. 
TWEEMILJOENHONDRDNEGENENVEERTIGDUtZEND 
DRIEHONDERDVIJFTIG EURO -~ .-· 

2. ~:::d;~~~~~~t· -~~;ERDD~IZEND EURO 
\('~ / , .. ~- ... 

/~:-::· 
3. WaarlJe €--1.~00.000,-

Zeggf}; Ét'NMILJOENACHTHONDERDDUIZEND EURO 

Full valuation( 14 OBJECTEN) + een inschatting van 214 
__ Q!l.j_~~~.!l: ____ , _____________ , _____ , _________________ " ___ " ____ , __ ,_" ............. ____ ,_"_, ____ ,_, ___ ,_,_,_,_ ............. _, ____ "_,_, __ 

1. Huidige marktsituatie 
2. de vigerende bestemming en de planologische mutatie ten 

behoeve van Windpark Bijvanck 
3. milieu aspecten 
4. indeling, bouwkundige kenmerken, voorzieningen en 

Installaties, onderhoudskosten. 
5. situering en omgevingsfactoren 

Paraaf taxateur: 
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Bijzondere uitgangspunten: ·-1--pfänöïö!iisctie ïTïütäirë-iëii-Eë-iiëïëvë-vä_il .. witïa-parï< ... sTJvänëk;·----
sekendmaking Provinciaal ontwerp-inpassingsplan en de 

_ _p_IJ..~~-'l?.:Y~9_1:!~~-iQ.9~!_l~Q~E-~~t V'!l!!9E..i!..~..ê!i..'@!'!f.~..:.....------------

Onderhoudstoastand 
Dit rapport is bedoeld als waardebepaling van de getaxeerde onroerende zaken op de waardepeildatum, 
alsmede van een geveltaxatie van de ingeschatte objecten. De beoordeling van de onderhoudstoastand is 
op basis van visuele inspectie in relatie tot de ouderdom van de onroerende zaken en beoogt niet te zijn een 
bouwkundig enlof installatietechnisch onderzoek en rapportage. 

C. Verklaringen taxateur 

Verklaringen taxateur intern I extern: 

Verklaring eerdere betrokkenheid bij het 
object: 

Verklaring geen zakelijk belang bij 
opdrachtgever of object: 

De taxateur hanteert het normblad: 

Van toepassing zijnde tuchtrecht 

De taxateur verklaart niet in dienstbetrekking te staan tot de 
opdrachtgever of een aan hem gelieerde vennootschap. 

--oë-täXaiëür-isriïëTeërëië_r_b"ëfrökkën Q"ëweësfbiJ·ë-iîT9ë ________ _ 
opdracht betrekking hebbend op het onderhavige object en 

..... .2E9!~~b!9~~~!: _________ ............ - ... ·------·-·------- .. - -------- -·---·---------------
De taxateur verklaart dat hij niet recentelijk betrokken is 
geweest c.q. binnen afzienbare termijn wordt betrokken bij de 
te waarderen onroerende zaken, in welke hoedanigheid dan 
ook, ·welke betrokkenheid eventueel kan leiden tot 

--~ela!_l_genverstreng~D_gj_~_RVT 19:::.:·...:....1 .:..:cka=-m:..:..:e:..:..r-=L:..:..VL...) _ _ __ _ 

-w-ar------------------·----.. ----·------·-·----------------------·----.. --·-------

Op deze taxatie is van toepassing het tuchtrecht van de betrokken branchevereniging. Het bedrijf waar 
taxateur voor werkzaam is beschikt over een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering conform de 
eisen die het AMA daaraan stelt. Taxateur verklaart dat hij ten tijde van deze opdracht de premie van deze 
verzekering heeft voldaan en onder dekking valt. 

Gehanteerde valuta 
Alle bedragen zijn in euro's €. Exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of wettelijk niet 
belast met omzetbelasting 

Verklaring beperkte geldigheid taxatie 
De taxatie is uitgevoerd per waardepeildatum. Alle wijzigingen in de invloedsfeer van het object kunnen tot 
een andere marktwaarde leiden. Mocht de waardepeildatum al enige tijd in het verleden liggen, kunt u met 
ondergetekende contact opnemen voor een actualisatie van de marktwaarde. 

Lokale kennis taxateur 
De taxateur dient te beschikken over voldoende plaatselijke kennis en ervaring met betrekking tot taxatie van 
vastgoed in de plaats en de categorie waaronder het desbetreffende vastgoedobject valt, dan wel de 
opdrachtgever op de hoogte te hebben gesteld van de ontoereikendheid daarvan alvorens de opdracht te 
aanvaarden en assistentie te hebben ingeroepen van een of meer competente personen met kennis van 
zaken 

Copyright 
Dit taxatierapport is uitsluitend voor het genoemde doel (te taxeren belang) bestemd voor opdrachtgever. 
Ten aanzien van de inhoud wordt door de taxateur uitsluitend tegenover de opdrachtgever en slechts voor 
het doel van de opdracht verantwoordelijkheid aanvaard. Zonder voorafgaande toestemming mag het 
rapport niet ter beschikking worden gesteld aan derden. 
De bijlage(n) vormen een onlosmakelijk deel van dit taxatierapport. 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

Paraaf taxateur: 
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D.Juridische status van het object 

Privaatrechtelijke aspecten 

Geraadpleegde informatie 
In het kader van het verkrijgen van persoonlijke kennis van het desbetreffende vastgoed is een bezichtiging 
van het te taxeren vastgoed uitgevoerd. Daarbij is het interieur van de gebouwen, de ligging en de omgeving 
geïnspecteerd om alle zaken vast te leggen die van belang (lijken te) zijn voor de waarde van het vastgoed. 

Voor de ingeschatte objecten heeft een beperktere inspectie plaats gevonden. 
De opname heeft bestaan uit de volgende aspecten; 

1. Geraadpleegde informatie 
Door de taxateur is de volgende informatie geraadpleegd: 

Akte van levering: Wel: 
.. -·---·-·-·-----·--·--·--·-··-·-··--·------... ·-·-··-·---·--·--··--··----·---·-·--·-·-·-·---.. -· ... -·.-· .... -·---·---"-·---·---·--·--"-'"'"'" 

Splitsingsakte: Niet 
---·----·-·-·--·-··-·--·-·----·---·-·-·-··-·-·-·-·--·-·-·-·--·--·-·-·-·-··-.. -·----·--·--·-.. -··--·-·--··--·---··---·--·····--

Kadastraal plan: Wel 

Kadastraal uittreksel: 
Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen: 
Overig: 

Publiekrechtelijke aspecten 

1. Geraadpleegde informatie 
Door de taxateur is gebruik gemaakt 
van de volgende informatiebronnen: 

2. Vigerend bestemmingsplan 
De vigerende bestemming heeft ter 
plaatse de aanduiding: 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

Wel 

Wel 
Bestemmingsplan, omgevingsvergunning, milieuvergunningen 
Bekendmaking Provinciaal ontwerp-inpassingsplan en de 
ontwerp-vergunningen voor het Windpark Bijvanck, met alle 
relevante documenten. 

Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland en 
bestemmingsplan. 
x Kadaster 
x Gemeente 
x Provincie 
x Ruimtelijke plannen 
x Bodemloket 
x Overig NVM Geografische Informatie 

16-12-2016 Bekendmaking Provinciaal ontwerp
inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor het 
Windpark Bijvanck, met alle relevante documenten 

Conform opgave gemeenten en ruimtelijkeplannen.nl 

Paraaf taxateur: 
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3. Bijzonderheden 
Op basis van de geraadpleegde informatiebronnen en zijn plaatselijke kennis acht de taxateur onder 

meer de volgende (waarde beïnvloeden~_~),_l?_il~9_r:IQ~I..h..~9..~D._Y._~r-~.~!Q.~D.-~~~9..r.9.!.9~ .. -·--·---·---·-·----·-·------------
Toekomstige planologische 
ontwikkelingen: 16-12-2016 Bekendmaking Provinciaal ontwerp

inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor het 
-·-~-i~.9_PÊ .. r.~_êli~?..Q~_~_t_~_!_all~_rei~Y.~~!~-~<?E..!!menteQ._. __ , __ , ________ _ 

Fiscale aspecten 

1. Bijzondere fiscale aspecten: 

2. Toestand van bodem en grondwater 
In het kader van deze taxatie is geen onderzoek vèrricht naar de milieu hygiënische toestand van bodem 
en/of grondwater, die naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren voor het milieu en 
of de volksgezondheid. Als uitgangspunt voor de taxatie geldt dat er geen sprake is van verontreiniging van 
bodem en/of het gebruik in de weg staan, dan welleiden tot het treffen van maatregelen, voor zoverre niet 
anders vermeldt. 

E. Omschrijving gebruik en omgeving 

Omschrijving omgeving 

e. De taxateur heeft 
omgevingsfactoren 
waargenomen die de 
toekomstige waardeontwikkeling 

substantieel kunnen beïnvloeden 
(bijv. omliggende bedrijven, 
bouwplannen, woonwijken, 
landbouwontwikkelingsgebied, 
extensiveringsgebied, 

intensiveringsgebied, 
natuurontwikkeling) 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

Nieuwe planologische regime. 
Ten tijde van het uitbrengen van deze taxatie is het nieuwe 
planologische regime nog niet in werking getreden. Het project 
betreft de realisering van een lijnopstelling van vier windturbines in 
het plangebied, met bijbehorende opstelplaatsen. Doch in dit 
onderzoek wordt aan de hand van de bekendmaking: Provinciaal 
ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor het 
Windpark Bijvanck, met alle relevante documenten uitgegaan van 
windturbines met een ashoogte van maximaal124 meter en een 
tiphoogte van maximaal185 meter (rotordiameter 122 meter). Het 
project zal worden gerealiseerd door middel van een provinciaal 
inpassingsplan. 

Paraaf taxateur: 
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F. Protocol en conclusie 

1. Werkwijze 
Voorafgaande aan de uitvoering van deze rapportage zijn de uitgangspunten van het planschade 
onderzoek in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld is de 
taxateur tot uitvoering overgegaan. -
De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn vervolgens besproken met de opdrachtgever waar na 
noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. De eventuele wijzigingen zijn uitsluitend noodzakelijk 
geworden wegens aanvankelijke feitelijke onjuistheden. 

2. Gehanteerde definities 
Het betreft een planschade onderzoek. Er zijn twee verschillende soorten planschade te onderscheiden, 
wetende, directe en indirect planschade. In het rapport wordt alleen een eventuele mogelijkheid van het 
optreden van indirecte schade belicht, omdat er geen planologische verandering plaatsvindt betreffende 
de omliggende percelen. De gebruiksfunctie en bebouwingsmogelijkheden van de omliggende percelen 
zal niet veranderen: 

Onder planschade wordt verstaan~ 
Planschade 
Waardevermindering als een percentage van de waarde voorafgaande aan de planologische mutatie. 

Onder indirecte planschade wordt verstaan~ 
Indirecte planschade 
Indirecte planschade kan het gevolg zijn van de uitvoering van hetgeen de planologische wijziging 
mogelijk maakt. Er kan pas sprake zijn van indirecte planschade als de schade het gevolg is van de 
aanwezigheid van hetgeen planologisch mogelijk is gemaakt door het nieuwe planologische regime. 
Indirecte planschade kan ook optreden als gevolg van het gebruik van gronden of gebouwen, welk 
gebruik door het nieuwe regime mogelijk is gemaakt. 
Onder indirecte schade wordt verstaan: 
- uitzichtverlies 
- privacy aantasting 
-overlast (geluid-verlichting) 
-toename sociale onveiligheid 
-verminderde zon- en daglichttoetreding 
-toename verkeer- en parkeerdruk 
- (verdere) aantasting situeringswaarde (flora en fauna, ontvangst telecommunicatie, radar en straling) 
Bij het planschade onderzoek zullen alle genoemde factoren betreffende indirecte planschade belicht 
worden en in de conclusie worden meegenomen. 

3. Rekenmethodiek 
Teneinde te komen tot een objectieve bepaling van de marktwaarde van de getaxeerde onroerende 
zaak voor en na de planologische mutatie, wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenoemde 
vergelijkingsmethode en Discount Cash Flow methode. Alsdan wordt de waarde van vergelijkbaar 
onroerend goed op de peildatum in de beoordeling betrokken. De referenties dienen zodanig te zijn dat 
deze inzicht geven in de prijs die een redelijk denkend en handelend koper voorhet onroerend goed op 
de peildatum onder het oude en onder het nieuwe planologische regime zou bedingen. De prijzen van 
vergelijkbare objecten ·in en rond de vergelijkbare windmolen parken, die in de afgelopen jaren zijn 
verkocht, worden daarbij veelal gemiddeld en teruggerekend naar de waarde op het in acht te 
nemenpeilmoment Vanzelfsprekend dienen de vergeleken objecten wat betreft ligging, inhoud en 
oppervlakte enigszins vergelijkbaar te zijn met het te taxeren object en dient ook rekening te worden 
gehouden metfactoren als bouwjaar, kwaliteit, uitrusting en dergelijke. , 

Om tot een inzicht in eventuele planschade te komen is in de rapportage gebruik gemaakt van de 
Comparatieve Methode 
Hieronder wordt verstaan: 
Bij de comparatieve methode wordt een parallel getrokken met aanwezige referentietransacties, die van 
vergelijkbare objecten in dezelfde wijk, gemeente of in direct omliggende of anderszins vergelijkbare 
gemeenten. Voor de waarde dient rekening te worden gehouden met specifieke omstandigheden, zoals 
het woonoppervlakte, perceel grootte, niveau van afwerking en situering. Verschillen in deze, bij het 
getaxeerde object ten opzichte van de referentieobjecten dienen van een positieve dan wel negatieve 
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correctie te worden voorzien. Vergelijkingsobjecten komen veelal uit kadastrale recherche of 
raadpleging van de databank gegevens van de NVM. 

Bij de bepaling van een eventuele planschade blijft het criterium: 
Welke invloed kent een redelijk handelend koper qua waarde toe aan de planolog ische mutatie. 
NB: De Wro stelt dat indien er sprake is van de aanwezigheid van indirecte planschade er een 
waardering behoeft te geschieden. Dit omdat er een sprake is van een optredende waardevermindering 
van de onroerende zaak, die buiten het normaal maatschappelijk risico valt. · 

4. De volgende in- en uitsluitingen zijn van toepassing op deze rapportage: 
Omzetbelasting: alle in het rapport genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermelden/of 
wettelijk niet belast met BTW. 
Voor- en nadelen planologische veranderingen: 
De inschatting die bij de waardering van de onroerende zaak gemaakt wordt in de 'oude' planologische 
situatie en in de 'nieuwe' planologische situatie, is dat een wijziging van de gebruiksfunctie van 
Agrarisch gronden in een open agrarisch gebied met landschappelijk waarden naar Windmolenpark 
Bijvanck" een zeer negatief effect heeft op de waarde. De gebruiksfunctie wonen en woongenot in een 
nagenoeg stiltegebied wordt hierdoor ernstig aangetast. De inschatting hierbij is dat een redelijk 
denkend en handelend koper liever een woonobject zonder de nabijheid van een windmolenpark, dan 
een object met een windmolenpark tot op ca. 2.000 meter afstand en met een slagschaduw door de 
rotordiameter van 12.2 meter.* Dit heeft te maken met voorspelbaarheid, een koperen/of een recreant 
vindt het in de regel moeilijk voor te stellen wat een Windmolenpark voor impact heeft op de 
leefbaarheid en toekomstige lichamelijk gezondheid van mens en dier in het te kopen of te recreëren 
object. Van een woning en bedrijvigheid of camping zonder windmolenpark weet een redelijk denkend 
en handelend koper wat er valt te verwachten. Een risico inschatting op het gebied van eventuele 
overlast, calamiteiten en niet te voorziene toekomstige gezondheid risico's en/of uitbreiding van het 
windpark wordt hierbij vermeden en beter een keuze te maken voor een object zonder de nabijheid van 
een windmolenpark. Dit psychologisch effect van voorspelbaarheid en herkenbaarheid dient niet 
onderschat te worden bij de subjectieve besluitvormen die een koper en camping gasten maken bij een 
dergelijk object. 

5.1nformatie 
Het planschade onderzoek is gebaseerd op inspectie van de onroerende zaak op locatie, op de ter 
beschikking gestelde informatie van de opdrachtgeveren/of derden. Van de door de opdrachtgever 
en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Er wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard indien mocht blijken dat de gestelde informatie onjuist en/of onvolledig is geweest. 

6. Disclaimer 
Afzonderlijke beschouwingen kunnen binnen de rapportage niet afzonderlijk worden beschouwd. De 
parameters, gehanteerd in de rapportage, kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandige gegevens gebruikt 
worden. 
Een eventuele aanwezige rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd en te worden 
gehanteerd als slechts een indicatie en kan uitdrukkelijk afwijken van overige conclusies. Meerdere 
scenario's kunnen binnen de rapportage zijn doorgerekend, maar behoeven niet allen vermeld te zijn. 
De rapportage is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt geen 
verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het doel van de 
bij de rapportage behorende opdracht. Het rapport mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, 
tenzij met voorafgaande toestemming. 

*Bron: Slagschaduwonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning Windpark Bijvanck d.d. 3 augustus 2016. 
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Adres 

G. Onderbouwing van de getaxeerde waarde 

1. Methodiek 

A. Voor het berekenen van de planschades is de comparatieve/vergelijkingsmethode toegepast. 
Daarnaast is bij de (agrarische) bedrijfsobjecten de kuberings en DCF methode gebruikt. 

B. In het planschade onderzoek wordt uitgegaan van artikel 6.2 lid 2 sub a Wro: 2% 
waardevermindering algemeen maatschappelijk risico. 

C. Zie bijlagen berekeningen en waardering van de getaxeerde objecten voor een duidelijk overzicht. 

2. Beoordeling planschaderisico per cluster 

De beoordeling van welke objecten in waarde zullen verminderen en in welke mate is afhankelijk van 
meerdere aspecten. Naast de locatie, de afstand ten opzichte van de locatie van de windmolens en de 
oriëntatie, is de waarde ook afhankelijk van het algemeen nut van het object en de grond. Zo zal 
bijvoorbeeld een burgerwoning relatief meer in waarde dalen dan een perceel Landbouwgrond. Daarnaast 
worden enkele woningen visueel geheel of gedeeltelijk van de windmolens gescheiden door bedrijfsopstallen 
of door bomen en bossen. 

De 14 stuks woningen die separaat zijn getaxeerd betreffen zowel (agrarische) bedrijfswoningen als 
burgerwoningen. Deze objecten liggen allen betrekkelijk dicht bij het geplande Windpark Bijvanck en zeer 
enkele objecten binnen de slagschaduw en geluidcontouren daarvan. Gezien de vergelijkingen en de 
hiervoor geldende overwegingen zal het waarde niveau van de objecten na de uitvoering van het Windpark 
zeker dalen. Hieronder staat een overzicht van de getaxeerde objecten met de totale planschade claim 
boven het normaal maatschappelijk risico (NMR) weergegeven. 

Plaats Datum opname Planschade 
Broekzijdestraat 6 Angerlo 2-1-2017 € 127.500,00 
Broekzijdestraat 1 Angerlo 
Truisweg2A Didam 
Broekzijdestraat 3 Angerlo 
Bevermeerseweg 12 Angerlo 
TruiswegZ Didam 
Kruisstraat 3 Angerlo 
Bevermeerseweg 11 Angerlo 
Truisweg8 Didam 
Ganzepoelweg 12 Angerlo 

Kruisstraat 5 Angerlo 

Broekzijdestraat 8 Angerlo 

Kruisstraat 7 Angerlo 
Ganzepoel7 Angerlo 

Object: Planschade taxaties en inschatting 

Windpark Bijvanck te Angerlo 

Datum: 23-01-2017 

2-1-2017 

4-1-2017 

5-1-2017 

5-1-2017 

10-1-2017 

13-1-2017 

17-1-2017 

17-1-2017 

18-1-2017 

18-1-2017 

20-1-2017 

14-2-2014 

18-1-2017 

Totale planschade: 

€ 116.150,00 

€ 210.000,00 
€ 115.000,00 

€ 78.800,00 
€ 380.000,00 

€ 57.200,00 
€ 72.000,00 

€ 378.000,00 

€ 195.000,00 
€82.550,00 

€ 182.45000 
€ 75.100,00 

€ 79.600,00 

€ 2.149.350,00 
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Ondanks dat er verschillen zijn in de afstand van de objecten ten opzichte van de locaties van de 
windmolens, zal het merendeel overlast ondervinden van het uitzicht, de slagschaduw, geluidcontouren en 
niet te voorziene toekomstige calamiteiten en gezondheidsrisico's voor mens en dier. Hierdoor is te 
concluderen dat de afstand het meest doorslaggevende aspect is in de beoordeling van de hoeveelheid 
waarin de geschatte objecten in waarde zullen dalen. 

Binnen de straal van 2 kilometer bevinden zich nog ongeveer 215 objecten, deze objecten verschillen van 
burgerwoningen tot grote agrarische bedrijven. De objecten zijn geclusterd per afstand, waarin de afstand 
tussen 1.500 en 2.000 meter van het toekomstige Windmolen Park het grootste aantal objecten bevat. Deze 
objecten zullen apart hoogstwaarschijnlijk niet extreem boven het normaal maatschappelijk risico (NMR) 
stijgen. Echter betreft het wel een zeer grote groep van 150 objecten wat gezamenlijk al een planschade van 
€ 1.875.000,- bevat. Het percentage waardedaling is naar rato berekend in hoeverre het object van het 
toekomstige Windpark is gelegen. 

Met welk percentage de waardes zullen afnemen staat hieronder schematisch weergegeven. 
Een uitgebreid overzicht is in de bijlage te vinden. 

Afstand tot windmolens Aantal obiecten Totale begrote waarde Waarde dalng Ofo Totale bearote schadt! 
1500 tot 2000 meter 150 € 37.500.000 00 50% € 1.875.000 00 
1.250 meter tot 1.500 meter 39 € 23.300.000 00 75% € 1.747.500 00 

100 meter tot 1.250 meter 9 € 8.250.000 00 12 5% € 1.031.250 00 
... ..JO meter tot 1.000 meter 6 € 10.850.000 00 17 5% € 1.898.750 00 
Minder dan 500 meter 7 € 4.975.000,00 25,0% € 1.243.750,00 

Algemeen maatschappelijk risico Planschade daim begroot 
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2% 
2% 
2% 
2% 
2% 

€ 750.000 
€ 466.000 
€ 165.000 
€ 217.000 
€ 99.500 

Totaal 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
c 

1.125.000 00 
1.281.500 00 

866.250,00 
1.681.750 00 
1.144.250 00 

6.098.750,00 
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3. Referenties 

Referentie 1: 

Broekzijdestraat 8 

6986 CK Angerlo 

Prijsverloo~ 

Datum 

14-8-2007 

26-1-2009 

29-1-2009 

2~4-2010 

28-6-2012 

29-9-2013 

6-5-2014 

19-6-2014 

Totale tijd op de markt 

Aantal dagen 

Aantal dagen 

Aantal dagen 

Totaalaantaldagen 

Totaal aantal jaar 

Start vraagprijs 2007 

Transactieprijs 2014 

Geïndexeerde koopsom: 

Verschil 

In percentage 

In percentage gedaald 

Status 

Aangemeld 

Ingetrokken 

Aangemeld 

Ingetrokken 

Aangemeld 

Gewijzigd 

Gewijzigd 

Verkocht 

532 

429 

722 

1683 

4,61 

€ 1.295.000,00 

€ 525.000,00 

€ 560.838,00 

€ 770.000,00 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

40,54% 

59,46% 

Prijs 

€ 1.295.000,00 

€ 1.295.000,00 

€ 1.095.000,00 

€ 1.095.000,00 

€ 895.000,00 

€ 750.000,00 

€ 675.000,00 

€ 525.000,00 

Peildatum: januari 2017 ( + 
6,8%} 
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Referentie 2: 

Kievitstraat 6 

6921 RD Duiven 

Pri jsverloo~ 

Datum 

16-7-2008 

28-1-2009 

13-11-2013 

29-7-2015 

4-11-2015 

11-10-2016 

22-11-2016 

Totale tijd op de markt 

Aantal dagen 

Aantal dagen 

Totaalaantaldagen 

Totaal aantal jaar 

Start vraagprijs: 

Transactieprijs: 

Verschil: 

Percentage: 

In percentage gedaald: 

Status 

Aangemeld 

Gewijzigd 

Ingetrokken 

Aangemeld 

Gewijzigd 

Gewijzigd 

Verkocht 

1947 

483 

2430 

6,66 

€ 1.475.000,00 

€ 1.050.000,00 

€ 425.000,00 

71,19% 

28,81% 

Object: Planschade taxaties en inschatting 

Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

Prijs 

€ 1.475.000,00 

€ 1.245.000,00 

€ 1.245.000,00 

€ 1.475.000,00 

€ 1.300.000,00 

€ 975.000,00 

€ 1.050.000,00 

Bieden vanaf prijs 
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Referentie 3: 

Ganzepoelweg 7 

6986 CM Angerlo 

PrijsverlooQ 

Datum 

12-2-2008 

9-4-2009 

3-9-2010 

27-1-2011 

14-9-2011 

2-10-2015 

22-7-2016 

Totale tijd op de 
markt 

Aantal dagen 

Aantal dagen 

Totaalaantaldagen 

Totaal aantal jaar 

Start vraagprijs: 

Huidige vraagprijs: 

Verschil: 

Percentage: 

In percentage 
gedaald: 

Status 

Aangemeld 

Gewijzigd 

Ingetrokken 

Aangemeld 

Gewijzigd 

Gewijzigd 

Gewijzigd 

€ 975.000,00 

€ 495.000,00 

€ 48o.OOO,OO 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
Windpark Bijvanck te Angerlo 
Datum: 23-01-2017 

935 

2171 

3106 

8,51 

50,77% 

49,23% 

Prijs 

€ 975.000,00 

€ 895.000,00 

€ 895.000,00 

€ 725.000,00 

€ 645;ooo,oo 

€ 585.000,00 

€ 495.000,00 
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Referentie 4: 

Bevermeerseweg 8 

6986 BK Angerlo 

Prijsverloop 

Datum 

22-8-2013 

21-7-2014 

Totale tijd op de markt 

Aantal dagen 

Totaal aantal dagen 

Totaal aantal jaar 

Start .vraag prijs 

Transactieprijs 
Geïndexeerde 
koopsom 

Verschil 

Percentage 

In Q_ercentage gedaald 

3. Overige bronnen 
a. Kadaster 

Status Prijs 

Aangemeld € 475.000,00 

Verkocht € 410.000,00 

334 

334 

0,92 

€ 475.000,00 

€ 410.000,00 
Peildatum: januari 2017 ( + 6,3%) 

€ 436.000,00 

€- 65.000,00 

86,00% 

14,00% 

b. NVM uitwisselingssysteem Tiara 

c. Eigen archief 

Bovenstaande leidt tot een besloten oordeel over de waarde van het object. Ook bevat het een verklaring 
van de analytische procedures die gebruikt zijn bij de uitvoering van de taxatie, en een weergave van de 
ondersteunende gegevens. 

Object: Planschade taxaties en inschatting 
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H. Overige mededelingen 

Wij maken u erop attent dat dit rapport, noch als geheel noch in gedeelten, in enige vorm niet mag 
worden gepubliceerd zonder onze vooraf gegeven schriftelijke toestemming, aan welke toestemming 
wij voorwaarden kunnen verbinden met betrekking tot de wijze van publicatie. 

Om formele redenen benadrukken wij dat dit rapport uitsluitend bestemd is ten behoeve 
opdrachtgever en dat door ons geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor gebruik van dit rapport 
jegens derden, tenzij dit geschiedt met sçhriftelijke toestemming onzerzijds. 

I. Datering en ondertekening 

Taxateur: De heer G.H. T. Bolck 

Plaats I Datum: Zevenaar 23 januari 2017 

Handtekening: 

J. Bijlagen 

Toelichting norm- en waarde begrippen 
Planschade Taxaties Windturbine park de Bijvanck 
Inschatting planschade omliggende objecten tot 2.000 meter. 
Stamkaarten referentie objecten (4 x) 
Referenties foto's 
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Normblad taxatierapport Landelijk en Agrarisch vastgoed 

Inleiding 
Dit normblad geeft de contouren van die grenzen aan voor een reguliere taxatie op basis van het landelijk 
model: Taxatierapport commercieel vastgoed. 
Dit normblad is van toepassing voor zover niet nadrukkelijk in het rapport anders is vermeld. 

Waaruit bestaat deze Nonn? 
1. Definitiebepalingen voor de basis van de waarde en waarderingsgrondslag 
2. Kwalificaties van de taxateur 
3. Bijzondere vereisten voor het taxatieproces (EVS4) voortvloeiend uit de taxatie opdracht 
4. Minimale onderzoekvereisten voor de uitvoering van de waardering 
5. Vereisten voor de verslaglegging (EVS5) in het taxatierapport 

1. Definitiebepalingen voor de basis van de waarde 

Marktwaarde 
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een 
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en 
waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang. 

1.1. Inleiding 
De basis voor de waarde geeft in de waardering het antwoord op de vraag welke waarde er wordt getaxeerd 
en op basis van welke (bijzondere) uitgangspunten en beperkingen. 

1.2. Waarde begrip als basis van de waarde 
Een waardering op basis van de EVS is uitsluitend gebaseerd op de Marktwaarde. 

Toelichting 
1.2.1.het geschatte bedrag; Bij de waardebepaling gaat het om een in geld uitgedrukte prijs die voor 

het vastgoed betaald moet worden als zijnde de meest waarschijnlijke prijs die redelijkerwijze 
onder de gegeven condities kan worden verkregen op de genoemde peildatum. 

1.2.2. vastgoed; In deze standaard gaat het om de waardebepaling van onroerende zaken en de 
zakelijke rechten die daarop betrekking hebben. Om juridische redenen heeft deze term de 
voorkeur boven de term "object". Deze standaarden kunnen ook betrekking hebben op de 
financiële verslaggeving. Daarom kan de term "actieF voor een algemene toepassing van de 
definitie in de plaats van "vastgoed" gelezen worden. 

1.2.3.zou worden overgedragen; Het gaat om een geschat bedrag, niet een vooraf vastgesteld 
bedrag of een werkelijk tot stand gebrachte koopsom. 

1.2.4.op de waardepeildatum; De geschatte marktwaarde geldt slechts op een bepaalde dag. Dit is 
het gevolg van de omstandigheid dat markten continue aan veranderingen onderhevig zijn. De 
waardering zit dus op de waarde, feiten en omstandigheden in de markt op die specifiek 
benoemde dag. 

1.2.5.tussen een bereidwillige koper, Dit houdt in dat de koper onder de geldende 
marktomstandigheden gemotiveerd is om te kopen, maar daartoe niet verplicht is. De 
waardering dient dus geabstraheerd te zijn van de waan van de dag of irreële verwachtingen 
van de markt. 

1.2.6.bereidwil/iqe verkoper, Dit houdt in dat de verkoper gemotiveerd is om te verkopen onder de 
geldende marktomstandigheden, maar daartoe niet verplicht is. Wel wil de verkoper onder de 
gegeven marktomstandigheden de hoogst haalbare prijs. Omdat de verkoper een 
"hypothetische" verkoper is, wordt zijn beslissing niet beïnvloed door feitelijke overwegingen. 

1.2.7.zakelijke transactie; De transactie tegen marktwaarde wordt geacht g.esloten te zijn tussen 
partijen die onafhankelijk van elkaar zijn en zelfstandig (zonder last) handelen. 

1.2.8.na behoorliike marketing; Dit houdt in dat het vastgoed op de meest geëigende wijze op de 
markt gepresenteerd zou zijn en wel zodanig dat het verkocht wordt tegen een in redelijkheid 
haalbare prijs. 

1.2.9.waarbij de partiien met kennis van zaken. prudent; Veronderstelt een ter zake deskundige 
koper en verkoper, die met kennis van de markt en de eigen belangen en marktpositie 
handelen, gericht op het verkrijgen van de beste prijs. Prudent in dit verband kan uitsluitend 
beoordeeld worden naar de situatie van het moment van de waardepeildatum en niet met 
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wijsheid achteraf. Uitgegaan moet worden van de beste marktinformatie die op de 
waardepeildatum van de waardering voorhanden was. 

1.2.1 0. niet onder dwang; Houdt in dat elke partij gemotiveerd is om de transactie aan te gaan en 
niet door fysiek of mentaal geweld of door dwangmaatregelen wordt genoodzaakt de 
transactie te sluiten. 

1.2.11. Marktwaarde k.k.; Wordt geacht te zijn geschat zonder rekening te houden met aan- of 
verkoopkosten en zonder tegemoetkoming voor enige met de koop of verkoop 
samenhangende belastingen. 

1.3. Bijzondere uitgangspunten en bepalingen 
De taxateur hanteert een bijzonder uitgangspunt wanneer hij uitgaat (of opdracht krijgt om uit te gaan) van 
een bepaald feit dat hem onbekend is, niet bekend kan zijn of dat redelijkerwijze niet door hem kan worden 
vastgesteld (EVS 5.1 0.1 ). 
Verder moet het waardeverschil, met de situatie zonder dit bijzondere uitgangspunt, aangegeven worden. 
Uitgangspunten en veronderstellingen dienen uitdrukkelijk verantwoord te worden in het taxatierapport. 
Zo dienen deze niet alleen- conform EVS- gemeld te worden, maar ook beschreven, toegelicht en in 
waarde uitgedrukt te worden. Indien mogelijk moet ook weergegeven worden op welke bron men een 
uitgangspunt baseert en of dit waarneembare marktinformatie is. 
De uitgangspunten hebben ook betrekking op de referentietransacties. Het impliciete uitgangspunt is immers 
dat deze vergelijkbaar zijn met een eventuele verkoop van het vastgoed. 

Een voorbeeld van een gebruikelijk uitgangspunt is dat er zonder bodemonderzoek wordt aangenomen dat 
de bodem vrij is van verontreinigingen. Er is- de omstandigheden laten het toe en er is geen contra
indicatie- in de regel geen beletsel om dit soort aannames te doen. Bijzondere uitgangspunten daarentegen 
zijn ficties, waarvan het duidelijk is dat zij wezenlijk verschillen van de feiten op de peildatum. Een voorbeeld 
van een bijzonder uitgangspunt is dat een pand als verhuurd wordt aangemerkt, terwijl het in werkelijkheid 
leeg staat. Dergelijke aannames kunnen alleen gemotiveerd worden gedaan onder voorwaarde dat zij 
realistisch zijn en hun invloed op de waarde zonder die aanname wordt aangegeven. Bijzondere 
uitgangspunten moeten te allen tijde worden gemotiveerd. 

1.4. Het concept van Highest and Best Use (HaBU) 
In zijn algemeenheid zal de Marktwaarde van een te taxeren vastgoed een weerspiegeling zijn van het 
meest doeltreffende en meest waarschijnlijke gebruik (HaBU), dat op de waardepeildatum is toegestaan en 
dat op grond van redelijke verwachtingen de hoogste waarde oplevert. Uit analyses blijkt dat hierdoor de 
verwachtingswaarde wordt uitgesloten die de markt kan hechten aan de potentiêle mogelijkheden van het 
object die zich nu nog niet openbaren. Hoewel het hier gaat om een oordeel over het object op de 
waardepeildatum, is het geen oordeel over het beste gebruik dat de marktop die datum voor dat object 
redelijkerwijze voor mogelijk houdt (EVS 1 5.3.7). 

Dat is het gebruik, waarbij de maximale productiviteit van het vastgoed wordt gegenereerd, binnen de 
juridische, fysieke, financiële en feitelijke mogelijkheden van het vastgoed, waardoor de hoogste waarde 
wordt gegenereerd. Indien de (voorgenomen) aanwending (feitelijk, juridisch, financieel enz.) van het 
vastgoed als grondslag voor de waardering naar marktwaarde afwijkt van wat, naar professionele 
maatstaven, gezien mag worden als HaBU, dan dient de taxateur dit onderbouwd middels een EXPLAIN in 
de taxatie tot uitdrukking te brengen. 

1.5. Fair Value 
De definitie van Fair Value (Reële waarde) volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) 
wijkt af van de gegeven definitie van Market Value (Marktwaarde). De definitie van Market Value wordt 
geacht in zijn algemeenheid gelijk te zijn van de definitie in de IFRS. 

1.6. Transactie kosten 
De marktwaarde k.k. is de geschatte waarde van een vastgoed, dus exclusief de bijkomende kosten die 
gepaard kunnen gaan met koop of verkoop, alsmede eventuele belasting over de transactie. De 
marktwaarde weerspiegelt de gevolgen van alle factoren die van invloed zijn op deelnemers op de markt, en 
aldus alle invloeden die transactiekosten en belastingen kunnen hebben. Als die moeten worden 
verantwoord, dienen ze echter als extra som bovenop de marktwaarde te worden vermeld. Deze factoren 
kunnen van invloed zijn op de waarde maar maken daarvan geen deel uit. 

1.7. Bedrijfsgerelateerde elementen (installaties) 
Indien er bedrijfsgerelateerde elementen in de waardering zijn betrokken dienen deze middels een EXPLAIN 
duidelijk tot uitdrukking gebracht te worden. Als voorbeelden kunnen hier gelden kademuren, 
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bovenloopkranen, weegbruggen enz. 

2. Kwalificaties van de taxateur 

Definitie- Een bevoegde taxateur (daaronder begrepen taxateurs die werken voor taxatiebureaus) die 
verantwoordelijk is voor het opstellen van taxaties, waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, dient een te 
goeder naam en faam bekendstaand persoon te zijn die de volgende competentiesen/of kernwaarden bezit: 

2.1. Onafhankelijkheid I onpartijdigheid 
De taxateur staat, bij het uitbrengen van een taxatie volgens deze norm, in voor zijn onafh~nkelijkheid en 
onpartijdigheid. 

Toelichting 
2.1.1.Bij het uitbrengen van een taxatie staat de taxateur er, middels een verklaring in het 

taxatierapport, voor in dat hij in alle vrijheid en onafhankelijkheid tot zijn waardeoordeel en de 
onderbouwing daarvan is kunnen komen. Dit geldt zowel ten opzichte van zijn eventuele 
werkgever, (direct) leidinggevende als de opdrachtgever of eventuele derden. 

2.1.2.De verklaring houdt mede in dat het bedrijf van de taxateur (al dan niet in loondienstverband) 
zodanig is ingericht (Chinese wa/Is) dat beïnvloeding van de taxateur wordt voorkomen. 

2.1.3.De taxateur maakt direct bekend indien er sprake is van, of er een situatie ontstaat waarin hij 
niet meer op onafhankelijke wijze tot een waardeoordeel kan komen, dan wel indien zijn 
onpartijdigheid niet langer gewaarborgd is. 

2.1.4. Taxateurs dienen ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen van de opdracht, met 
professionele normen op het gebied van kennis, competentie en onafhankelijkheid. Hieruit 
volgt dat een taxateur, die wordt gevraagd een opdracht uit te voeren, eerst inlichtingen moet 
inwinnen bij de opdrachtgever over de aard van de opdracht en het doel van de taxatie. De 
taxateur moet zowel aan de eisen van de opdrachtgever kunnen voldoen als aan de regels, 
wetgeving en gedragscodes die van belang zijn voor de opdracht. 

2.2. Kwalificatie van de taxateur 
Elke taxatie waarop deze norm van toepassing is, moet worden opgesteld door een daartoe gekwalificeerd 
taxateur. 

2.3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
Elke taxateur is ten aanzien van de. aan hem verstrekte gegevens ten behoeve van de uitvoering van een 
taxatie gehouden tot geheimhouding en het op vertrouwelijke wijze behandelen, opslaan en archiveren van 
de aan hem verstrekte gegevens. 

Toelichting 
2.3.1. De taxateur is gehouden tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit leidt slechts uitzondering 

indien deze geheimhouding en of vertrouwelijkheid opgeheven wordt op grond van een 
wettelijk voorschrift en/of indien er door het daartoe op grond van de wet bevoegd gezag 
rechtmatig informatie wordt gevraagd aan de taxateur. Deze vraag naar informatie moet 
uitdrukkelijk betrekking hebben op (het onderwerp van) de taxatie. Tevens kunnen in de 
opdrachtbrief overeengekomen uitzonderingen van toepassing zijn. 

2.3.2.De taxateur is gehouden zijn administratie zodanig in te richten en te houden dat door hem 
verkregen gegevens in het belang van een taxatie niet vrij toegankelijk zijn voor derden. 

2.4. Transparantie, verifieerbaarheid en onderbouwing 
De taxateur baseert zich bij de waardering op verifieerbare en controleerbare gegevens. Ingeval dit niet 
mogelijk is en de taxateur doet ter zake van bepaalde gegevens een aanname dan is hij gehouden dit te 
verklaren. De taxateur dient zijn waardering, aannames en conclusies in het rapport te onderbouwen. 

Toelichting 
2.4.1.1n het kader van fraudebestrijding en integriteit is het voor de validiteit van een taxatie van het 

grootste belang dat opdrachtgevers en derden uit een taxatie af kunnen leiden hoe een 
taxateur tot een bepaalde conclusie is gekomen, of welke factoren op de waardering van 
invloed zijn geweest. 

2.4.2. Voor de door de taxateur te voeren administratie ter zake van zijn taxaties houdt dit in dat hij 
de gegevens, waarop hij zijn taxatie baseert, deugdelijk ordent, bewaart en gedurende een 
periode van zeven jaren ter beschikking houdt. 
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1.5 Eerdere betrokkenheid 
De taxateur, die een taxatie uitbrengt van een object waarvoor hij binnen een periode van twee jaar 

eerder een taxatie heeft uitgebracht, doet hiervan mededeling ir.1 het rapport onder vermelding van de datum 
van eerdere betrokkenheid en het doel waartoe destijds gewaardeerd is. 

Toelichting 
2.5.1.Het kan zijn dat een taxateur een object binnen een periode van twee jaar eerder getaxeerd 

heeft. Niets verzet zich er tegen dit als feit bekend te maken in het uit te brengen rapport onder 
vermelding van datum en doel waarvoor destijds gewaardeerd is. Een dergelijke vermelding 
vermijdt de schijn van belangenverstrengeling. 

1.6 Integriteit/objectiviteit en verantwoord handelen 
Een taxateur staat, bij het uitbrengen van een taxatie, in voor zijn integriteit en objectiviteit en handelt bij het 
uitbrengen van de taxatie op verantwoorde wijze. 

Toelichting 
2.6.1.De taxateur geeft zich er rekenschap van dat hij zijn integriteit borgt. Met andere woorden, dat 

er geen feiten en omstandigheden zijn aangaande de persoon van de taxateur of diens directe 
omgeving die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat zijn waardeoordeel ten aanzien van 
het te waarderen object wordt beïnvloed. De taxateur vermijdt derhalve situaties van 
tegenstrijdige belangen of een conflict of interest. 

2.6.2.De taxateur stelt zijn (waarde)oordeel naar objectieve maatstaven en beargumenteerd vast. 
Het doen van aannames, mits voorzien van een argumentatie, is toegestaan. 

2.6.3.Het op verantwoorde wijze handelen bij het uitbrengen van een taxatie is een open norm die 
afgemeten zal worden naar hetgeen binnen de beroepsgroep als maatschappelijk betamelijk 
wordt gezien. 

2.6.4.De eisen, die aan de taxateur worden gesteld op het gebied van professionele objectiviteit, 
houden in dat hij zich bewust moet zijn van alles wat zou kunnen worden gezien als een 
belangenverstrengeling. Bij het vooraf inwinnen van inlichtingen dient hij de opdrachtgever om 
een opgave te vragen van alle andere belanghebbende of verbonden partijen, zodat hij kan 
vaststellen of er sprake is van een mogelijke belangenverstrengeling voor de taxateur, diens 
partners, mededirecteuren of naaste familieleden. 

2.6.5.1ndien er sprake is van een dergelijke belangenverstrengeling dient dit schriftelijk te worden 
meegedeeld aan de opdrachtgever die vervolgens kan kiezen of hij de benoeming al dan niet 
wil bevestigen, onder voorbehoud van een duidelijke opgave van de omstandigheden in een 
door de taxateur over te leggen verklaring of rapport. 

2.6.6.Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de taxateur, ondanks de wensen van de 
opdrachtgever, toch de opdracht zal moeten weigeren. 

1.7 Ondertekening rapport 
De taxateur ondertekent persoonlijk het door hem uitgebrachte taxatierapport. 

Toelichting 
2. 7 .1.De taxateur geeft zich er rekenschap van dat hij zijn integriteit borgt. Met andere woorden, dat 

er geen feiten en omstandigheden zijn aangaande de persoon van de taxateur of diens directe 
omgeving die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat zijn waardeoordeel ten aanzien van 
het te waarderen object wordt beïnvloed. De taxateur vermijdt derhalve situaties van 
tegenstrijdige belangen of een conflict of interest. 
Met de persoonlijke ondertekening van het taxatierapport neemt de taxateur verantwoording 
voor het door hem uitgebrachte deskundigen bericht. 

2. 7.2.Niets verzet zich er tegen als de organisatie waarvoor de taxateur in loondienst werk het 
rapport mede ondertekent ten blijken van het medeverantwoordelijkheid nemen voor het 
rapport en de inhoud daarvan. 

2.7.3.Een niet ondertekend rapport wordt geacht niet te bestaan en geen rechtskracht te hebben, 
ook al is het voorzien van een bedrijfslogo. 

1.8 Verzekering 
Een (Register-)taxateur dient zich te verzekeren: 

• Conform de eisen van het NRVT. 
• Tegen de kosten van rechtsbijstand die voortkomen wegens het hiervoor omschreven risico. 
• Desgewenst overlegt de taxateur bij de aanvaarding van een opdracht een door de verzekeraar 

afgegeven dekkingsverklaring aan de opdrachtgever. 
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!PLANSCHADE TAXATIES WINDTURBINE PARK DE BIJVANCK ANGERLO 

Adres Plaats Naam Datum opname Status Planschade 

Broekzijdestraat 6 Angerlo De heer en mevrouw Tiemersma 2-1-2017 Definitief € 127.500,00 

Broekzijdestraat 1 Angerlo De heer en mevrouw Bellamv 2-1-2017 Definitief € 116.150,00 

Trulsweg2A Didam De heer en mevrouw Raslng 4-1-2017 Definitief € 210.000,00 

Broekzijdestraat 3 Angerlo Oe heer en mevrouw Looman 5-1-2017 Definitief € 115.000,00 

Bevermeerseweg 12 Angerlo De heer en mevrouw de Jong- Schaufele 5-1-2017 Definitief €78.800,00 

Trulsweg2 Didam De heer en mevrouw Peters 10-1-2017 Definitief € 380.000,00 

Krulsstraat 3 Angerlo De heer J.C. Stolk 13-1-2017 Definitief €57.200,00 

Bevermeerseweg 11 Angerlo De heer en mevrouw Peters 17-1-2017 Definitief €72.000,00 

TruiswegB Didam De heer en mevrouw Arends 17-1-2017 Definitief € 378.000,00 

Ganzepoelweg 12 Angerlo De heer van Rooii 18-1-2017 Definitief € 195.000,00 

Kruisstraat 5 Angerlo De heer WiJlhuizen 18-1-2017 Definitief €82.550,00 

Broekzijdestraat 8 Angerlo De heer Boerhoop 20-1-2017 Definitief € 182.450,00 

Kruisstraat 7 Angerlo Oeheertave 14-2-2014 Getaxeerd door dhr Stroet €75.100,00 
Ganzepoel7 Angerlo Familie van Schriek 18-1-2017 Getaxeerd door Klein Wolteri €79.600,00 

Totaal € 2.149.350,00 

Algemeen maatschappelijk 
Totale waarden cluster Percentage waarde daling Totale begrote schade risico percentage Waarde algemeen maatschappelijk risico Begrotej>lanschade claim 

€ 37.500.000 1500 tot 2000 meter (150 objecten) 5 € 1.875.000,00 2 ( 750.000,00 € 1.125.000,00 

€ 23.300.000 1.250 meter tot 1.500 meter(39 objecten) 7,5 € 1.747.500,00 2 € 466.000,00 € 1.281.500,00 

€ 8.250.000 1.000 meter tot 1.250 meter(9 objecten) 12,5 € 1.031.250,00 2 € 165.000,00 € 866.250,00 

€ 10.850.000 500 meter tot 1.000 meter(6 objecten) 17,5 € 1.898. 750,00 2 ( 217.000,00 € 1.681.750 00 

€ 4.975.000 minder dan 500 meter( 7 objecten) 25 € 1.243. 750,00 2 €99.500,00 € 1.144.250,00 

Totaal € 1.697.500 DO € 6.098. 750,00 
-- -- ------



straat dorp type afstand 
akkerweg 15 angerlo 0 1750 
akkerweg 17 angerlo 0 1700, 
akkerweg 18 angerlo 0 1800 
akkerweg 19 angerlo 0 1700 
akkerweg 21 angerlo 0 1650 
akkerweg 23 angerlo 0 1650 
bevermeerse weg 8 angerlo 0 1800 
bevermeerseweg 1 angerlo 1700 
bevermeerseweg 10 angerlo 1700 
bevermeerseweg 11 angerlo 0 1850 
bevermeerseweg 12 angerlo 1700 
bevermeerseweg 17 angerlo 0 1850 
bevermeerseweg 19 angerlo 0 1850 
bevermeerseweg 2 angerlo 1650 
bevermeerseweg 21 angerlo 0 1800 
bevermeerseweg 3 angerlo 1750 
bevermeerseweg 4 angerlo 1650 
bevermeerseweg 5 angerlo 0 1750 
bevermeerseweg 7 angerlo 0 1800 
bevermeerseweg 9 angerlo 0 1800 
bosslagstraat 12 loil 1950 
bosslagstraat 16 loil 0 1850 
bosslagstraat 18 loil 0 1800 
bosslagstraat 20 loil 0 1600 
bosslagstraat 24 loil B 1350 
broekzijdestraat 4 angerlo 0 500 
broekzijdestraat 1 angerlo B 500 
broekzijdestraat 10 angerlo 0 1200 
broekzijdestraat 12 angerlo B 1950 
broekzijdestraat lA angerlo p 450 
broekzijdestraat 2 angerlo 0 500 
broekzijdestraat 3 angerlo 0 600 
broekzijdestraat 5 angerlo B 1150 
broekzijdestraat 6 angerlo K 650 
broekzijdestraat 8 angerlo 0 900 
didamseweg 10 angerlo 0 1500 
didamseweg 12 angerlo 0 1500 
didamseweg 13 angerlo 1550 
didamseweg 14 angerlo 0 1450 
didamseweg 15 angerlo 0 1500 
didamseweg 16 angerlo 0 1450 
didamseweg 17 angerlo 0 1400 
didamseweg 18 angerlo 0 1400 
didamseweg 19 angerlo B 700 
didamseweg 8 angerlo 0 1550 
doesburgseweg 11 loil 1800 
doesburgseweg 13 loil 1800 
doesburgseweg 15 loil 1700 
doesburgseweg 16 loil 1950 



doesburgseweg 17 loil 0 1700 
doesburgseweg 19 loil 0 1500 
doesburgseweg 20 loil B 1450 
doesburgseweg 21 loil B 1400 
doesburgseweg 23 loil 0 1300 
doesburgseweg 25 loil 0 1300 
doesburgseweg 27 loil 0 1050 
doesburgseweg 5 loil B 2000 
doesburgseweg 54A loil 1850 
doesburgseweg 56 loil 1850 
doesburgseweg 9 loil 1850 
dorpstraat 65 0 angerlo 0 1750 
dorpstraat 71 0 angerlo 0 1750 
dorpstraat 73 0 angerlo 0 1750 
dorpstraat 75 0 angerlo B 1750 
dorpstraat 54 angerlo 1700 
dorpstraat 56 angerlo 1650 
dorpstraat 58 angerlo 1650 
dorpstraat 60 angerlo 1650 
dorpstraat 63 0 angerlo 0 1750 
dorpstraat 66 angerlo 1650 
dorpstraat 6 7 0 angerlo 0 1750 
dorpstraat 68 angerlo 1650 
dorpstraat 72 angerlo 1650 
dorpstraat 77 0 angerlo 1750 
dorpstraat 79 0 angerlo 1700 
dorpstraat 81 0 angerlo 1700 
dorpstraat 83 0 angerlo 1700 
dorpstraat 85 0 angerlo 1700 
dorpstraat 95 angerlo 1700 
dorpstraat 97 angerlo 1700 
dorpstraat W 35 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 37 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 38 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 39 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 41 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 45 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 46 angerlo 0 1650 
dorpstraat W 47 angerlo 0 1700 
dorpstraat W 49 angerlo 0 1700 
dorpstraat W 51 angerlo 1700 
dorpstraat W 53 angerlo 1700 
dorpstraat W 55 angerlo 1750 
dorpstraat W 55a angerlo 1750 
ds de grootstraat 1 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 11 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 13 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 15 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 17 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 19 angerlo 0 1600 



ds de grootstraat 2 angerlo 0 1550 
ds de grootstraat 21 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 23 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 25 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 27 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 29 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 3 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 31 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 33 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 35 angerlo B 1600 
ds de grootstraat 37 angerlo 1650 
ds de grootstraat 39 angerlo 1650 
ds de grootstraat 4 angerlo 1550 
ds de grootstraat 5 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 7 angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 7a angerlo 0 1600 
ds de grootstraat 9 angerlo 0 1600 
eldrikseweg 2 angerlo 0 1500 
eldrikseweg 5 angerlo 0 1550 
ganzepoelweg 1 angerlo 1450 
ganzepoelweg 10 angerlo 1450 
ganzepoelweg 12 angerlo 0 1050 
ganzepoelweg 2 angerlo 1150 
ganzepoelweg 7 angerlo 0 700 
ganzepoelweg 8 angerlo 1450 
ganzepoelweg 9 angerlo p 650 
gat van Kroon loil L 500 
greffelkampseweg 27 loil 0 1850 
greffelkampseweg 60 loil 0 1850 
hoeveslag 1 loil 0 1300 
hoeveslag 2 loil B 1350 
hoeveslag 3 loil B 1100 
hoeveslag 5-7 loil B 1000 
kerkedijk 3 angerlo 0 1450 
kleefseslagstraat 1 we hl 0 1600 
kleine veldstraat 1 loil B 2000 
kleine veldstraat 2a loil B 1950 
kleine veldstraat 4 loil 0 1900 
kleine veldstraat 5 loil 0 1700 
kleine veldstraat 6 loil B 1400 
kleine veldstraat 7 loil B 700 
klompenhorstweg 10 loil 0 1950 
klompenhorstweg 2a loil B 1850 
klooster 1 angerlo 0 1950 
klooster 10 angerlo 0 1800 
klooster 12 angerlo 0 1800 
klooster 14 angerlo B 1850 
klooster 16 angerlo 1900 
klooster 18 angerlo 0 1950 
klooster 3 angerlo 0 1900 



klooster 5 angerlo 0 1850 
klooster 6 angerlo 0 1950 
klooster 7 angerlo 0 1800 
klooster 8 angerlo 1900 
klooster 9 angerlo 0 1800 
kruisstraat 1 angerlo 0 1200 
kruisstraat 2 angerlo 0 1600 
kruisstraat 3 angerlo 0 1150 
kruisstraat 4 angerlo 0 1200 
kruisstraat 5 angerlo 0 1150 
kruisstraat 6 angerlo 0 1200 
kruisstraat 7 angerlo 0 1000 
kruisstraat 8 angerlo 0 1000 
kruisveld 1 3 angerlo 1650 
kruisveld 11 angerlo 1650 
kruisveld 15 angerlo 1650 
kruisveld 17 angerlo 0 1690 
kruisveld 19 angerlo 0 1670 
kruisveld 21 angerlo 0 1650 
kruisveld 23 angerlo 0 1600 
kruisveld 25 angerlo 0 1600 
kruisveld 27 angerlo 0 1600 
kruisveld 29 angerlo 0 1550 
kruisveld 3 angerlo 0 1700 
kruisveld 31 angerlo 0 1550 
kruisveld 33 angerlo 0 1500 
kruisveld 35 angerlo 0 1500 
kruisveld 5 angerlo 1700 
kruisveld 7 angerlo 1700 
kruisveld 9 angerlo 1650 
m hendriksenstraat 18 we hl 1850 
m hendriksenstraat 20 we hl 1400 
m hendriksenstraat 26 we hl 0 1100 
m hendriksenstraat 27 we hl 1950 
m hendriksenstraat 29 we hl 0 1350 
m hendriksenstraat 31 we hl 0 600 
mariendaalseweg 12 angerlo 0 1600 
mariendaalseweg 16 angerlo 0 1700 
mariendaalseweg 17 angerlo 0 1550 
mariendaalseweg 19 angerlo 0 1500 
mariendaalsweg 15 angerlo 1600 
oude maatsestraat 12 loil 1900 
oude maatsestraat 14 loil 0 1800 
oude maatsestraat 16 loil B 1800 
oude maatsestraat 20 loil 0 1750 
oude maatsestraat 3 loil 0 1900 
oude maatsestraat 5 loil 0 1850 
oude maatsestraat 7 loil 0 1850 
oude maatsetstraat 4 loil 1850 
oude maatsetstraat 6 loil 1850 



oude maatsetstraat 8 loil 1900 
pierikseweg 1 we hl 0 1600 
pierikseweg 3 we hl p 1550 
pierikseweg 5 we hl 0 1550 
spinnerij 1 angerlo 0 1450 
spinnerij 3 angerlo 0 1500 
spinnerij 5 angerlo 0 1500 
truisweg 2 loil B 500 
truisweg 2A loil R 500 
truisweg 4 loil 0 500 
truisweg 6 loil B 450 
truisweg 7 loil B 450 
truisweg 8 loil B 450 
truisweg 9 loil B 450 
walbekerveld 2 angerlo 1650 
weth tieekenstraat 43 angerlo 1700 



Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

Broekzijdestraat 8, 6986 CK Angerlo 
Aanmelding: In verkoop genomen 
Vraagprijs € 675.000,00 kosten koper 
Prijs per m2: € 1.824,32 
Transactieprijs € 525.000,00 
Transactieprijs per m2: € 1.418,92 
Looptijd: 2 jaren (28-06-2012) 
Transportdatum: 15-08-2014 
Transactiedatum: 19-06-2014 
Afgemeld op: 15-07-2014 
Aanvaarding: in overleg 
Prijsverloop 

Verkocht 

M 
NVM 

Hoog&Kamp Makelaars DOESBURG 
Telefoon: 0313-483215 
E-mail: info@hoogenkampmakelaars.nl 

Aangemeld voor (Koop) : € 895.000,- op 28-06-2012 
Gewijzigd naar (Koop): € 750.000,- op 29-09-2013 
Gewijzigd naar (Koop) : € 675.000,- op 06-05-2014 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 370 m• 
Overige gebruiksoppervlakte: 1 0 m• 
Oppervlakte externe bergruimte: 60 m• 
Perceeloppervlakte: 5163 m• 
Inhoud: 1100 m• 

Aantal kamers: 7 kamers (3 slaapkamers) 
Aantal badkamers: 1 
Badkamervoorzieningen: toilet, douche 
Aantal woonlagen: 2 woonlagen en een kelder 
Voorzieningen: Dakraam, satellietschotel, rookkanaal 

Isolatie: Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming: C.V.-Ketel 
Warm water: Elektrische boiler eigendom 
Cv-ketel: Nefit 

Binnen: Goed 
Buiten: Goed 

Kadastrale gegevens 
Angerlo H 85 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 5163 

Aanbied ingstekst 
Sterk in prijs verlaagd, nu € 750.000.- k.k. 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1880 

Ligging: Vrij uitzicht. Buiten bebouwde kom 
Tuin: Tuin rondom 
Tuin rondom 

Schuur/berging: Vrijstaand steen 
Voorzieningen: Voorzien van elektra 

Soort garage: Vrijstaand hout (1 0.0 m diep en 6.0 m breed) 
Capaciteit: 4 

Op een bijzondere locatie in de nabijheid van Landgoed Bingerden vindt u deze verbouwde T- boerderij. De woning die dateert uit 1880 is 
gedeeltelijk gemoderniseerd en is uitermate geschikt om wonen en werken met elkaar te combineren. Het authentieke voorhuis wordt gescheiden 
door een moderne corridor, de oorsprongkelijke deel is voorzien van een moderne glaspartij, originele gebinten en een vide. 

Dit sfeervolle woonobject is gesitueerd op een perceel grond van 5163 m2 met vrij uitzicht over de weilanden en een adembenemend fraai 
aangelegde tuin. 
De tuin bestaat uit een doordacht lijnenspel van hagen en doorkijkjes die deze woning werkelijk uniek maken. Een paradijs voor de echte 
tuinliefhebber. 

De woonboerderij ligt zeer gunstig t.a.v. de A12 richting de Randstad en Duitsland. 
Ervaar de rust, ruimte, vrijheid en privacy van dit bijzondere object. 

Indeling 

Begane grond: 
Royale entree, hal met garderobe, voorkamer met ingang naar de kelder, meterkast, berging, trap en een toilet. Het authentieke rietgedekte 
voorhuis met originele schouw is momenteel in gebruik als kantoorruimte. 
De uiterst royale woonkamer met open keuken, vide en fraaie tuingerichte glaspartij is gelegen in de half rietgedekte achterdeel. 

Eerste verdieping: 
Overloop, twee slaapkamers, overloop met mogelijkheid voor een derde slaapkamer, badkamer met toilet, tussen portaal, e.v. ruimte, casco 
badruimte en vide met mogelijkheden voor een 4e slaapkameren/of werkruimte. 

Buitenterrein: 

-,. 



Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 
Een royaal boerenerf met originele kapschuur en vrijstaande stenen schuur. 
De zeer bijzondere tuin met vijverpartijen, zithoekjes, graspartijen, hagen, doorkijkjes en terrassen zijn door de eigenaar met als professie 
tuinarchitectuur zelf gecreêerd. Het geheel straalt een uitzonderlijke klasse en allure uit! 

Foto's 
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Broekzijdestraat 8, ~69~8~6~C~K~A~n~g!!er~lo~---------~~~~-------------
Aanmelding: In verkoop genomen ~ 
Vraagprijs € 1.095.000,00 kosten koper !!! 
Prijs per m2: € 2.881,58 

Hoog&Kamp Makelaars DOESBURG 
Telefoon: 0313-483215 

Looptijd: 1 jaar (29-01-2009) 
Transactiedatum: 02-04-2010 
Afgemeld op: 02-04-2010 
Aanvaarding: in overleg 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 380 m• 
Perceeloppervlakte: 5163 m• 
Inhoud: 1300 m• 

Isolatie: Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming: C.V.-Ketel 

E-mail: info@hoogenkampmakelaars.nl 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1880 
Bouwperiode: -1906 

Ligging: Vrij uitzicht, Buiten bebouwde kom 
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Warm water: Elektrische boiler eigendom 
Cv-ketel: Nefit 

Binnen: Uitstekend 

Kadastrale gegevens 
Angerlo H 85 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 5163 

Aanbiedingstekst 

Tuin: Tuin rondom 
Tuin rondom 

Schuur/berging: Vrijstaand hout 
Voorzieningen: Voorzien van elektra 

Soort garage: Geen garage 

Op een unieke locatie in de nabijheid van Landgoed Bingerden vindt u deze verbouwde T- boerderij. 

De woning die dateert uit 1880 is recent op een unieke wijze verbouwd en uitermate geschikt voor de combinatie wonen en werken. Het geheel 
authentieke voorhuis is ingericht als werk/praktijk ruimte en in de deel met originele gebinten en vide bevinden zich de woonkamer en keuken. 

Dit sfeervolle woonobject is gesitueerd op een perceel grond van 5163 m2 met vrij uitzicht over de weilanden en een adembenemend fraai 
aangelegde tuin. 
De tuin bestaat uit een doordacht lijnenspel van hagen en doorkijkjes die deze woning werkelijk uniek maken. Een paradijs voor de echte 
tuinliefhebber. 

De woonboerderij ligt zeer gunstig t.a.v. de A 12 richting de Randstad en Duitsland. 
Ervaar de rust. ruimte, vrijheid en privacy van dit bijzondere object. 

Indeling 

Parterre: 
Royale entree, hal met garderobe, voorkamer met ingang naar de kelder, meterkast, berging, trap en een toilet. Het authentieke rietgedekte 
voorhuis met originele schouw is momenteel in gebruik als kantoorruimte. 
De uiterst royale woonkamer met open keuken, vide en fraaie tuingerichte glaspartij is gelegen in de half rietgedekte achterdeel, 

Eerste verdieping: 
Overloop, twee slaapkamers, overloop met mogelijkheid voor een derde 
slaapkamer, badkamer met toilet, tussen portaal, e.v. ruimte, casco badruimte en vide met mogelijkheden voor slaapkamers of werkruimtes. 

Buitenterrein: 
Een royaal boerenerf met originele kapschuur en vrijstaande stenen schuur. 
De zeer bijzondere tuin met vijverpartijen, zithoekjes, gras partijen, hagen, doorkijkjes en terrassen zijn door de eigenaar met als professie 
tuinarchitectuur zelf gecreêerd. 
Het geheel straalt een uitzonderlijke klasse en allure uit! 

Voor meer informatie kunt u ook onze brochure op funda.nl downloaden. 

In deze brochure vindt u een reeks aan gegevens over het woonhuis. Een aantal foto's, en platlegrailden (indien beschikbaar) complementeren 
het geheel. Uiteraard kan het zo zijn dat er bepaalde vragen, ondanks deze brochure onbeantwoord blijven. Bel ons dan gerust voor nadere uitleg 
of informatie. Ook voor een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging kunt u contact met ons opnemen. 
Ons kantoor is geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. 

Wij staan graag voor u klaar! 

Foto's 
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Kenmerken 

6986 CK Angerlo 
Aanmelding: In verkoop genomen 
Vraagprijs € 1.295.000,00 
Prijs per m2: € 3.407,89 
Looptijd: 2 jaren (14-08-2007) 
Transactiedatum: 26-01-2009 
Afgemeld op: 26-01-2009 
Aanvaarding: in overleg 

Woonoppervlakte: 380 m• 
Perceeloppervlakte: 5163 m• 
Inhoud: 1300 m• 

Isolatie: Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming: C.V.-Ketel 
Warm water: Elektrische boiler eigendom 
Cv-ketel: Nefit 

Binnen: Uitstekend 

Aanbiedingstakst 

~· - .. -- . -. 
- 1 0 ·-· •• 

Ingetrokken 

~ Hoog&Kamp Makelaars DOESBURG !!! Telefoon: 0313-483215 
E-mail: info@hoogenkampmakelaars.nl 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1880 
Bouwperiode: -1906 

Ligging: Vrij uitzicht, Buiten bebouwde kom 
Tuin: Tuin rondom 
Tuin rondom 

Schuur/berging: Vrijstaand hout 
Voorzieningen: Voorzien van elektra 

Soort garage: Geen garage 

Op een unieke locatie in de nabijheid van Landgoed Bingerden vindt u deze verbouwde T- boerderij. 

De woning die dateert uit 1880 is recent op een unieke wijze verbouwd en uitermate geschikt voor de combinatie wonen en werken. Het geheel 
authentieke voorhuis is ingericht als werk/praktijk ruimte en in de deel met originele gebinten en vide bevinden zich de woonkamer en keuken. 

Dit sfeervolle woonobject is gesitueerd op een perceel grond van 5163 m2 met vrij uitzicht over de weilanden en een adembenemend fraai 
aangelegde tuin. 
De tuin bestaat uit een doordacht lijnenspel van hagen en doorkijkjes die deze woning werkelijk uniek maken. Een paradijs voor de echte 
tuinliefhebber. 

De woonboerderij ligt zeer gunstig t.a.v. de A 12 richting de Randstad en Duitsland. 
Ervaar de rust, ruimte, vrijheid en privacy van dit bijzondere object. 

Indeling 

Parterre: 
Royale entree, hal met garderobe, voorkamer met ingang naar de kelder, meterkast, berging, trap en een toilet. Het authentieke rietgedekte 
voorhuis met originele schouw is momenteel in gebruik als kantoorruimte. 
De uiterst royale woonkamer met open keuken,vide en fraaie tuingerichte glaspartij is gelegen in de half rietgedekte achterdeel. 

. •.·~ 
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Eerste verdieping: 
Overloop, twee slaapkamers, overloop met mogelijkheid voor een derde 
slaapkamer, badkamer met toilet, tussen portaal, e.v. ruimte, casco badruimte en vide met mogelijkheden voor slaapkamers of werkruimtes. 

Buitenterrein: 
Een royaal boerenerf met originele kapschuur en vrijstaande stenen schuur .. 
De zeer bijzondere tuin met vijverpartijen, zithoekjes, graspartijen, hagen, doorkijkjes en terrassen zijn door de eigenaar met als professie 
tuinarchitectuur zelf gecreêerd. 
Het geheel straalt een uitzonder1ijke klasse en allure uit! 

Voor meer informatie kunt u ook onze brochure op funda.nl downloaden. 

In deze brochure vindt u een reeks aan gegevens over het woonhuis. Een aantal foto's, en plattegronden (indien beschikbaar) complementeren 
het geheel. Uiteraard kan het zo zijn dat er bepaalde vragen, ondanks deze brochure onbeantwoord blijven. Bel ons dan gerust voor nadere uitleg 
of informatie. Ook voor een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging kunt u contact met ons opnemen. 
Ons kantoor is geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. 

Wij staan graag voor u klaar! 

Foto's 
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Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

Kievitstraat 6, 6921 RD Duiven 
Aanmelding: In verkoop genomen 
Vraagprijs € 975.000,00 kosten koper 
Prijs per m2: € 4.012,35 
Transactieprijs € 1.050.000,00 
Transactieprijs per m2: € 4.320,99 
Looptijd: 1 jaar (29-07-2015) 
Transportdatum: 20-01-2017 
Transactiedatum: 22-11-2016 
Afgemeld op: 28-11-2016 
Aanvaarding: in overleg 
Prijsverloop 

Verkocht 

M 
NVM 

GABA Makelaardij Westervoort 
WESTERVOORT 
Telefoon: 026 4435555 
E-mail: westervoort@gaba.nl 

Aangemeld voor (Koop): € 1.475.000,- op 29-07-2015 
Gewijzigd naar (Koop): € 1.300.000,- op 04-11-2015 
Gewijzigd naar (Koop): € 975.000,- op 11-10-2016 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 243 m• 
Perceeloppervlakte: 68420 m• 
Inhoud: 1105 m• 

Isolatie: Gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming: C.V.-Ketel 
Warm water: Geiser eigendom 
Cv-ketel: Palletkorrel gestookt 

Binnen: Redelijk 
Buiten: Redelijk 

Kadastrale gegevens 
Duiven 118 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Deelperceel 
Oppervlakte: 43910 

Duiven F 143 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Deelperceel 
Oppervlakte: 24510 

Aanbiedingstakst 
Inruil mogelijk: woning in een straal van 5 km om Duiven. 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1937 
Bouwperiode: 1931-1944 

Tuin: Tuin rondom 

Schuur/berging: Inpandig 
Voorzieningen: Voorzien van elektra 

Soort garage: Vrijstaand steen (10.0 m diep en 6.5 m breed) 
Capaciteit: 2 

Compleet gerenoveerde boerderij met ruim 68.420m2 grond en diverse bijgebouwen. Het geheel is momenteel in gebruik als handelsstal voor 
paarden en bestaat onder meer uit: 
- Dubbel woonhuis; 
- Grote, nieuwe loods (20 x 45m) met binnenbak (37 x 20m) ; 
- Grote stal (ca. 400m2) met 15 paardenboxen, zadelkamer en wasplaats; 
- Karrenloods (ca. 320 m2) met 8 aparte paardenboxen; 
- Garage-werkplaats (ca. 65 m2); 
-Huitenbak (40 x 20m) en weilanden. 

De indeling van de woonruimtes bestaat uit: 

Woonruimte 1 : 

Begane grond: 
deel met keukenblok, hal met kantoorruimte, luxe wandcloset met fontein. Compleet vernieuwde luxe badkamer met hoek whirlpool, 
designradiator, inloopdouche, mechanische ventilatie en dubbele vaste wastafel met meubel. Bijkeuken met geiser-opstelling (Vaillant). Toegang 
tot de tuin en cv-ruimte. Gezellige woonkamer met siergrindvloer en dubbele openslaande tuindeuren alsmede een fraaie schouw. Open, luxe, 
inbouwkeuken met spoelbak, marmeren aanrechtblad, oven, magnetron, koelkast, RVS afzuigschouw en inductiekookplaat Kelderruimte 
(stahoogte en betegeld). Opkamer met wasmachine-/drogeraansluiting. 

1e Verdieping: 
4 slaapkamers allen voorzien van laminaatvloer en 1 met hoogslaperruimte. Badkamer met toilet, vaste wastafel en douche. 
Recreatieruimte welke nog vele andere indelingsmogelijkheden biedt! 
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Woonruimte 2: 

Begane grond: 
entree/hal. Badkamer voorzien van ligbad, douchecabine en wasmachineaansluiting. Woonkamer (ca. 32m2) met gashaard en open 
(inbouw)keuken. Bergruimte. Toilet met fontein. 

1 e Verdieping: 
Overloop en toegang tot 3 slaapkamers. Toilet met fontein. 

Het geheel is gunstig nabij diverse voorzieningen en uitvalswegen gelegen en is in overleg leeg te aanvaarden. 

Het perceel dient kadastraal ingemeten te worden, de kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper. 

De Liemers helemaal goed! zie www.dlhg.ni 

Foto's 
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Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

Kievitstraat 6, 6921 RD Duiven 
Aanmelding: In verkoop genomen 
Vraagprijs € 1.245.000,00 kosten koper 
Prijs per m2: € 5.123,46 
Looptijd: 5 jaren (16-07-2008) 
Transactiedatum: 13-11-2013 
Afgemeld op: 13-11-2013 
Aanvaarding: in overleg 
Prijsverloop 

Gaba Makelaardij DUIVEN 
Telefoon: 026-4435555 
E-mail: info@gaba.nl 

Aangemeld voor (Koop}: € 1.475.000,- op 16-07-2008 
Gewijzigd naar (Koop}: € 1.245.000,- op 28-01-2009 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 243 m• 
Perceeloppervlakte: 68420 m• 
Inhoud: 1105 m• 

Isolatie: Gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming: Gaskachels 
Warm water: Geiser eigendom 

Binnen: Redelijk 
BlJiten: Redelijk 

Kadastrale gegevens 
Duiven 118 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Deelperceel 
Oppervlakte: 43910 

Duiven F 143 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Deelperceel 
Oppervlakte: 24510 

Aanbiedingstakst 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
. Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1937 
Bouwperiode: 1931-1944 

Ligging: Aan rustige weg, Vrij uitzicht. Open ligging, Buiten bebouwde kom 
Tuin: Tuin rondom 

Schuur/berging: Inpandig 
Voorzieningen: Voorzien van elektra 

Soort garage: Vrijstaand steen {10.0 m diep en 6.5 m breed} 
Capaciteit: 2 

Boerderij met ruim 6,75 HA grond en diverse bijgebouwen. Het geheel is momenteel in gebruik als handelsstal voor paarden en bestaat 
ondermeer uit: 
- Dubbel woonhuis; 
-Grote, nieuwe loods {20 x 45m) met binnenbak {37 x 20m) en kantine {ca. 160m2); 
-Grote stal {ca. 400m2) met 15 paardenboxen, zadelkamer en wasplaats; 
- Karren loods {ca. 320 m2) met 8 aparte paardenboxen; 
- Garage-werkplaats {ca. 65 m2); 
- Buitenbak {40 x 20m} en weilanden. 

De indeling van de woonruimtes bestaat uit: 

Woonruimte 1: 
Begane grond: 
Entree, woonkamer {ca. 32 m2). open keuken, tussenhal met toilet en badkamer alsmede 2 aparte kamers en deel. 
1e Verdieping: 
Overloop en 3 slaapkamers. 

Inhoud: ca. 770 m3 (incl. deel). 
Woonoppervlakte: ca. 135m2 {excl. deel). 

Woonruimte 2: 

'Q ' 

!-:··. 



Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 
Begane grond: 
Entree met aansluitend wasruimte en douche. Woonkamer (ca. 32 m2) en open inbouwkeuken. 
1e Verdieping: 
Overloop en 3 slaapkamers. 

Inhoud: ca. 335 m3. 
Woonoppervlakte: ca. 1 OB m2. 

Het geheel is gunstig nabij diverse voorzieningen en uitvalswegen gelegen en is in overleg leeg te aanvaarden. 

Het perceel dient kadastraal ingemeten te worden, de kastEm hiervoor zijn voor rekening van de koper. 

Foto's 

'' • jQC 
.. , .•• r•~ . ,' -2 

' 

·--- -- ·-

......... ~---~ ....:..---::.;...-~~ ..... _,_ 
h , 1 I 



Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

., - -

-=;) ! 
I• q l 

-- f 
··- ·.::: - .:.: .... l 

1 ~- . ~ . 



Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

Ganzepoelweg 7, 6986 CM Angerlo Beschikbaar 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 240 m• 

Aanmelding: In verkoop genomen 
Vraagprijs € 495.000,00 kosten koper 
Prijs per m2: € 2.062,50 
Aangeboden sinds: 6 jaren (27-01-2011) 
Werkelijk aantal dagen te koop: 3.105 (Intrekkingen: 1) 
Aanvaarding: in overleg 
Prijsverloop 
Aangemeld voor (Koop): € 725.000,- op 27-01-2011 
Gewijzigd naar (Koop): € 645.000,- op 14-09-2011 
Gewijzigd naar (Koop): € 585.000,- op 02-10-2015 
Gewijzigd naar (Koop): € 495.000,- op 22-07-2016 

M 
NVM 

Klein Wolterink Vastgoed AAL TEN 
Telefoon: 0543-478113 
E-mail: info@kleinw'olterinkvastgoed.nl 

Overige gebruiksoppervlakte: 124 m• 
Oppervlakte externe bergruimte: 511 m• 
Perceeloppervlakte: 15897 m• 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1954 

Inhoud: 1000 m• 

Isolatie: Dubbel glas 
Verwarming: C.V.-Ketel 
Warm water: C.V.-Ketel 

Binnen: Redelijk 
Buiten: Goed 

Ligging: Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom 
Tuin: Tuin rondom 

Schuur/berging: Aangebouwd steen (aantal: 3) 
Voorzieningen: Voorzien van elektra, Voorzien van water 
Isolatie: Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 

Soort garage: Aangebouwd steen (0.08 m diep en 0.15 m breed) 
Capaciteit: 4 
Isolatie: Volledig geïsoleerd 

Kadastrale gegevens 
Angerlo K 392 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 15890 

Angerlo K41 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 7 

Aanbiedingstakst 
Aangeboden in het prachtige landelijke gebied van de gemeente Zevenaar een: Woonboerderij geschikt voor woon-werk combinatie. 

Omschrijving: 
De locatie is vrij gelegen, op ca. 1 km van het dorp Angerlo (ca. 1.360 inwoners). Angerlo is gelegen aan de zuidelijke oever van de IJssel, 
ongeveer 3 km van Hanzestad Doesburg. De locatie ligt in het ruime en rustige buitengebied tussen Doetinchem en Arnhem, op enkele 
autominuten van de snelweg A12. 
De locatie bestaat uit een woonboerderij met aangebouwde berging, garage en diverse schuren, op een perceel grond van in totaal15.897 m•. De 
woonboerderij (bouwjaar 1954) is in 1975 verbouwd en daarbij opgesplitst in twee wooneenheden. Met name het achterhuis is toen 
gemoderniseerd. In de jaren 1993-1997 is de bovenverdieping geheel en de begane grond gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen met dubbel 
glas. De boerderij is in 2011 voorzien van spouwisolatie. 

Kavelgegevens: 
De kavel heeft een totale oppervlakte van ca. 15.897 m• en is ontsloten op de Ganzepoelweg. Wat dit object bijzonder maakt is dat er binnen het 
gemeentelijk beleid mogelijkheden zijn om nieuwe functies te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan mogelijkheden zoals een werkplaats, een 
atelier, maar ook recreatie of zorg. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden. 

Woonhuis: 
Het woongedeelte heeft een inhoud van circa 1. 000 m•. Het woonhuis is als volgt ingericht: 
Voorhuis : Begane grond: hal, woonkamer, woonkeuken, kelder, werkkamer, achterhal met toilet en CV-ruimte. 

Verdieping: overloop met vaste kasten, drie slaapkamers, badkamer met ligbad. 
Achterhuis Entree met vide en toilet, woonkamer, open inbouwkeuken (2006), bijkeuken. 

Verdieping: overloop met inloopkast, drie slaapkamers met vaste kasten, douche met toilet (2013). 

Het woonhuis is voorzien van alle in het buitengebied gangbare voorzieningen zoals gas, water, elektra en riool. De verwarming van de woning 
geschiedt door middel van CV (2005). De woning is aangesloten op een zonnepaneleninstallatie met een capaciteit van 8.000 Wp, daarmee woont 
u elektriciteitsneutraal. 

Bedrijfsgebouwen en erf: 

7 
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Naast de woning en de aangebouwde garage/berging staan nog twee schuren op het erf, met een oppervlakte van respectievelijk ca. 225 m• en 
195 m•. Deze schuren zijn toegankelijk middels grote deuren en zeer geschikt als werkplaats en stalling. De schuren zijn gedekt met asbestvrij~ 
golfplaten (2015). Op de grootste schuur zijn de zonnepanelen gelegd. Naast de schuren is een met bomen omzoomd grasveld met poel 
aangelegd. Tevens behoort een perceel cultuurgrond van ca. 1 hectare tot het geheel, dit maakt de locatie ook geschikt voor het houden van 
hobbyvee. Ook het oprichten van een kleinschalige campeergelegenheid behoort tot de mogelijkheden. 

Omgeving: 
De locatie ligt in de gemeente Zevenaar, in de Liemers. De gemeente Zevenaar grenst aan het natuurgebied De Gelderse Poort en de Oude 
Rijnstrangen. De gemeente bestaat uit 5 kernen (Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum en Zevenaar) en telt in totaal ca. 32.000 inwoners. 
Zevenaar is een centrumgemeente en biedt daarom een goed voorzieningenniveau. Zowel op het terrein van onderwijs (basisscholen en 
voortgezet onderwijs), sport, gezondheidszorg als cultuur voorziet de gemeente in de behoeften. De gemeente kent een ruim winkelbestand en 
beschikt over een goede aansluiting op het openbaar vervoer (busverbinding en NS-station). Daarnaast is sprake van een actief verenigingsleven. 

De locatie ligt dicht bij de Hanzestad Doesburg. Doesburg, het drielandenpunt op de grenzen van Achterhoek, Veluwe en Liemers, geniet grote 
bekendheid door haar prachtige gerestaureerde binnenstad en vestigingwerken. Als onderdeel van het historische Hanzeverbond is het roemrijk 
verleden nog steeds zichtbaar in het dagelijks leven. Doesburg heeft een mooie binnenstad waar gezellig gewinkeld kan worden, maar 
ondersctîeidt zich ook door de vele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast manifesteert Doesburg zich door haar ligging aan de 
IJssel en Oude IJssel als de stad aan het water. 

De stad Doetinchem (ca. 10 autominuten van de locatie) vervult vanwege haar omvang (57 .000 inwoners) een centrumfunctie op maatschappelijk, 
cultureel en economisch terrein in de Achterhoek. Doetinchem heeft voorzieningen als een ziekenhuis, bioscoop, muziekschool en theater. Ook 
sportfaciliteiten zijn ruim aanwezig. Doetinchem profileert zich als onderwijsstad met basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs. Wat betreft het ve7olgonderwijs is met name het MBO goed vertegenwoordigd. 

Arnhem, op ca. 15 autominuten van de locatie, is een moderne stad en telt ca. 150.000 inwoners. De stad kent een gezellige binnenstad vol 
winkels en horeca. Bezoekers kunnen een kelj.Ze maken uit vele attracties, musea en parken. Arnhem kent vele grootstedelijke voorzieningen op 
economisch terrein, maar ook op het gebied van gezondheidszorg en sport. Daarnaast worden ruime onderwijsmogelijkheden aangeboden. Niet 
alleen basis- en voortgezet onderwijs maar ook instellingen voor MBO- en HBO-onderwijs zijn aanwezig. 

Meer informatie: 
De aangeboden locatie aan de Ganzepoelweg 7 te Angerlo vormt een ideale combinatie voor wonen en werken. Wonen in een prachtig landelijke 
omgeving, gecombineerd met verschillende mogelijkheden voor bedrijvigheid. En dat in goed ontsloten gebied, waarin binnen een straal van 15 
kilometer steden met vele voorzieningen prima bereikbaar zijn. 
Wenst u meer informatie over deze locatie, of wenst u een bezichtiging, neem dan contact op met ons kantoor. Ons telefoonnummer is 0543-
478113. 

Foto's 
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Ganzepoelweg 7, 6986 CM Angerlo 
Aanmelding: In verkoop genomen 
Vraagprijs € 895.000,00 kosten koper 
Prijs per m2: € 3.254,55 
Looptijd: 2 jaren (12-02-2008) 
Transactiedatum: 03-09-2010 
Afgemeld op: 27-09-2010 
Aanvaarding: in over1eg 
Prijsverloop 

~...;r-?r 
~--.··. 
' . .- - . 

Ingetrokken 

M 
NVM 

Lammers Makelaardij DIDAM 
Telefoon: 0316-294112 
E-mail: info@lammersmakelaardij.nl 

Aangemeld voor (Koop): € 975.000,- op 12-02-2008 
Gewijzigd naar (Koop) : € 895.000,- op 09-04-2009 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 275 m• 
Perceeloppervlakte: 15897 m• 
Inhoud: 1000 m• 

Aantal kamers: 9 kamers (6 slaapkamers) 
Aantal badkamers: 2 
Badkamervoorzieningen: ligbad ligbad, toilet, douche 
Aantal woonlagen: 4 woonlagen 
Voorzieningen: Rolluiken 

Isolatie: Dakisolatie, Dubbel glas, Gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming: C.V.-Ketel 
Warm water: C.V.-Ketel 
Cv-ketel: HR combiketel 

Binnen: Goed 

Kadastrale gegevens 
Angerlo K 392 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 15890 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1954 

Ligging: Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom 
Tuin: Tuin rondom 
Tuin rondom 

Schuur/berging: Vrijstaand steen (aantal: 3) 

Soort garage: Vrijstaand steen, Parkeerplaats (9.0 m diep en 17.0 m breed) 
Capaciteit: 4 
Isolatie: Dakisolatie 
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Angerlo K41 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 7 

Aanbiedingstakst 
In een landschappelijke omgeving op een prachtige locatie gelegen woonboerderij met aangebouwde berging, garage en diverse schuren, op een 
perceel grond van totaal15.897 m2. 

De boerderij is vrij gelegen, op korte afstand van het dorp Angerlo en heeft goede ontsluitingsmogelijkheden wat betreft de A12 richting Arnhem. 

Het bouwjaar van de boerderij is 1954. In 1975 is de boerderij verbouwd en is opgesplitst in twee wooneenheden. In die tijd is voomarnelijk het 
achterhuis gemoderniseerd. De gehele bovenverdieping en gedeeltelijk de begane grond van de woning is in de jaren '93-'97 voorzien van 
kunststof kozijnen met dubbel glas. 

Indeling voorhuis: 
Hal met meterkast, woonkamer, woonkeuken, grote provisiekelder, werkkamer, achterhal met toilet en CV-ruimte. 

Verdieping: Overloop met vaste kasten, drie slaapkamers (voorheen vier), badkamer met ligbad en wastafel. 

Indeling achterhuis: 
Entree met vide en toilet, woonkamer met voorraadkast, open inbouwkeuken (2006) met o.a. een inductiekookplaat een elektrische/
heteluchtoven, een koelkast en een afzuiger, bijkeuken. 

1e verdieping: Overloop met inloopkast, drie slaapkamers met vaste kasten en badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel. 

Bijzonderheden 

Naast de woning en de aangebouwde garage I berging staan nog diverse andere schuren op het erf. Twee gemetselde schuren van 
respectievelijk 225 m2 en 
195m2 groot en een grotendeels houten schuur vantotaal870m2 oppervlakte. 

Gezien het beleid van de provincie Gelderland is het de verwachting, dat in de toekomst, op het perceel in plaats van de schuren één of meer 
bouwkavels voor vrijstaande woningen gecreêerd kunnen worden. 

Inhoud 1.000 m2. 
Aanvaarding in overleg. 

Een brochure van deze woning kunt u downloaden via ''www.funda.nl" of "www.lammersmakelaardij.nl". 

Foto's 
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Bolck Makelaardij & Taxaties B.V. 

Bevermeerseweg 8, 6986 BL Angerlo verkocht 
~--------~------------------------~~---------------------------------

Aanmelding: In verkoop genomen pigllt Siebelink Makelaardij DOETINCHEM 
Vraagprijs € 439.000,00 kosten koper !!! Telefoon: 0314-362444 
Prijs per m2

: € 2.743,75 E-mail: info@siebelinkmakelaardij.nl 
Transactieprijs € 410.000,00 
Transactieprijs per m2: € 2.562,50 
Looptijd: 1 jaar (22-08-2013) 
Transportdatum: 17-1 0-2014 
Transactiedatum: 21-07-2014 
Afgemeld op: 16-09-2014 
Aanvaarding: in overleg 
Prijsverloop 
Aangemeld voor (Koop) : € 475.000,- op 22-08-2013 
Gewijzigd naar (Koop): € 439.000,- op 18-04-2014 

Kenmerken 

Woonoppervlakte: 160 m• 
Overige gebruiksoppervlakte: 1 00 m• 
Oppervlakte externe bergruimte: 63 m• 
Perceeloppervlakte: 5800 m• 
Inhoud: 1270 m• 

Aantal kamers: 7 kamers (4 slaapkamers) 
Aantal badkamers: 1 
Badkamervoorzieningen: ligbad, toilet, douche 
Aantal woonlagen: 2 woonlagen en een kelder 
Voorzieningen: Dakraam, satellietschotel, rookkanaal 

Isolatie: Dakisolatie, Muurisolatie 
Verwarming: C.V.-Ketel 
Warm water: C.V.-Ketel 
Cv-ketel: Vaillant HR Solide 

Binnen: Goed 
Buiten: Goed 

Kadastrale gegevens 
Angerlo K 111 
Soort: Volle eigendom 
Omvang: Geheel perceel 
Oppervlakte: 5800 

Aanbiedingstekst 
Bevermeerseweg 8, Angerlo. 

Soort woonhuis: Woonboerderij 
Bouwvorm: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 191 0 

Ligging: Aan rustige weg, Beschutte ligging, Open ligging, Buiten bebouwde 
kom 
Tuin: Tuin rondom 

Schuur/berging: Vrijstaand steen 
Voorzieningen: Voorzien van elektra, Voorzien van water, Met vliering 

Soort garage: Inpandig 
Capaciteit: 1 

Prachtig gelegen karakteristieke, rietgedekte woonboerderij met vrijstaande paardenschuur en een grondperceel van 5800m 2
• 

Hemelsbreed op korte afstand van zowel Doetinchem als Doesburg. Hierdoor ontstaat de prettige combinatie van de romantiek, rust en privacy 
van het buitenleven en de voorzieningen van Doetinchem I Doesburg binnen handbereik. 

Op de begane grond vindt u een riante woonkamer met een fraaie houten vloer, grote schouw en houtkachel. 
Daar aansluitend de woonkeuken en bijkeuken. Vanuit de bijkeuken loopt u de oude deel in die nu in gebruik is als schuur annex garage. · 

Verder op de begane grond nog een ruime slaapkamer, toilet en toegang tot de riante kelder. 
De eerste verdieping biedt u drie slaapkamers, inbouwkasten en een badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. 

Buiten: 
Een fraaie oprijlaan, diverse zitjes rondom de woning, een moestuin en op het achtererf een paardenweide. 
De paardenschuur is in 2000 gebouwd en beschikt over 3 stallen (een 4e stal is optioneel). een toilet, een grote vliering en veel bergruimte. Het 
toilet is aangesloten op een septictank. 

Bijzonderheden: 
-2012: het rietgedekte gedeelte van het dak deels vernieuwd middels een gesloten constructie. 
- 2012: nieuwe nokvorsten geplaatst en het lood rondom vernieuwd. 
- 2011: buitenschilderwerk uitgevoerd. 
- 2009: CV installatie Vaillant HR (huur). 
- 2000: bouw paardenschuur. 

Het geheel is aangesloten op gas, water, elektra en riolering (paardenschuur v.v. septictank). 
Verwarming middels CV-installatie en houtkachels, warm water middels CV-installatie . 

.... :. ~; 
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Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 53 - Brief aan de provincie nav particitpatieplan met antwoord.pdf 
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Kenmerk : 9902S8b0111FK 

Betreft : participatieplan Windpark Bijvanck 

Geachte heer Van Dijk, 

College van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland 
De heer prof. dr. J.J. van Dijk 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

15juni2015 

Het is u bekend dat Raedthuys Windenergie B.V. uit Enschede een windpark wenst 
te realiseren in de 6ijvanck bij Angeno. In dat kader heeft Raedtnuys op 3 april2015 
diverse omwonenden in de omgeving van de BiJvanck in Angerto aangeschreven om 
hen te informeren over een participatieplan en -mogelijkheden. Zo ook mijn cliênten: 

de heer M. Willekes, Truisweg 9 te 6941 SK Didam; 
de heer T.A.M. Rasing, Truisweg 2A te 6941 SK Didam; 
de heer G.J. ten Holte, Truisweg 7 te 694 i SK Didam: 
de heer W. Stokman, Kleine Veldstraat 7 te 6986 CJ Angerlo 
de heer G.J.T. Peters, Truisweg 2 te 6941 SK Didam; 
de heer J.J.A.A. Arends, Tru1sweg 8 te 6941 SK Didam: 
de heer JAA. Arends. Truisweg 6te 6941 SK Didam. 

In de brief wordt het participatieplan uiteengezet, waarbij twee vormen worden 
genoemd. Een vorm via communicatie en een vorm van financiêle aard, Voor het 
plan en de mogelijkheden verwijs ik naar de bijgevoegde brief van Raedthuys van 3 
april 2015 aan de heer G.J.T. Peters. De brief roept de volgende vragen op: 

acht u de participatievoorstenen van Raedthuys voldoende; 
voldoen de participatievoorstelfen volgens u aan de regets en gedragscodes 
van het NLVOW, Vereniging Eige.n Huis en overige overkoepelde 
organisatie t.a.v. wmdmolens: 
worden de financiële participatiemogelijkheden door de provtncle enlof een 
door de provincie in te schakelen planschadecommissie gez1en als eef'l 
tegemoetkoming m de planschade. 

Graag verneem ik uw antwoord op de bovenstaantie vragert 

Met vrîendelijkê groet. 
p 
, .t -F.J. Kfusj hruiter 

Bijlagerbrief Raedthuys Windenergie B.V., d.d. 3 april 2015 
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G.J.T. Peters 
TrUisweg 2 
6941 SK Didam 

Enschede, 3 april 2015 

R.4ECTHUYS 

Betreft. participatieplan Windpark Bijvanck 

- Geachte heer. me··i''ouw Peters 

-

Zoals u weet :s Raedtnuys Wmctenerg1e B.V. bez,g m~~ de rsalisat<e van VVindpar.., B!J~·ancll. Oniangs 
heeft de prov1ncie Gelderland u ge'mformeerd over de stand van zaken. In de t•rief va1) de provincie 
heeft u kunnen lezen dat wij werken aan een participatieplan. Daar willen WIJ u als direct omwonende 
graag blj betrekken. 1n deze bnef leest u hier meer ovèt 

Door een aantal van u is via de orovlncie gevraagd om dwd~?lijk:heid te scheppen over de 

mogei!Jknecen voor pa'itc!pat'e en plansc!<ace (schade aart vastgoed). OoK hle' gaan we 111 deze brief 

verd~r op :n. 

Participatieplan 
Binnen onze energieproJecten zoe>~:e" we altiJd naar moge!i;kheden voor part:c;pat;e We vinden het 
namelljk belangriJK dat 1edereer:. en 1n het biJZOMer omwonenden. kan profiteren van t~et p~oject. In 
navolging op de Gedragscode. Draagvlak en Parttcipatie wind op land. werken wij aan een 
participatieplan voor· en met~ omwonenden Hierin onderschetden we twee participatievormen. De 
eerste IS parhelpatle via communicatie met Or'1WO'lend~n PersoonliJke gesprekken. {n1euws)brieven 
en de informatieavond Zijn l1ier onderdeel van. De tweede part!cipat!evom;ts van finanr.:;iè!e aard. 

Participatiemogelijkheden 
We geven graag samen metwen ander~ diract ·~r"lw0r:eride" mhouti aan l"'et partu:,pat:epla"'l We 
staan hierbij open voör s•Jggeshes en nod,gEH1 u van hart~ uit uw tdeeën mel ons te delen Hieron,je~ 

beschrijven we kort ·een aantal mc•gelîjkheder: 

<~' Obligaties 
Sinds 2010 geven we obligaties uit voor onze wrnd;:>arken. Oe hoogte van de obligaties, de 
toetredingsregels en de loeptijd w·ord.en per pro)ec: vastgesteld. Vaak kiezen we er voor om 
omwonenden ee'1 hogere rante,,"?rgoed·.ng :~ Qf''Jen Op eH rnomeqt is de voorinsc:hnjving 
voor obilgaties voor Q:'IS ,.,, , ndp.ar~ H1 Eàe SJper;. Meer ;n"orr"atie vm.:tt u o_o wvN• Pllre

energie.rr·oç~. 

<~' Korting op het energ,eta•ief 

De stroom die '.'·I'Ordt oogewe~t 1n onze windp?.~hen -.erkoper 'N? zelf onder de naam "Pure 
Energie". We bieoen omwonenden de rnogehj"neid om tegen een gereduceeni omwonencer. 
tarief stroom af te nernen van Pure Energu:, 
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Bezoekadres 
Gebouw Marktstate 
Eusebiusp/ein ta 
6811 HE Arnhem 

Postadres 
Postbus. 90!10 
6800 GX Arnhem 

Aan Landraad B.V. 
tclefoonnumm$1' (026) 35Q 9111 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-ma!1adres post@gelderland.nl 
internetsite www.geláerland.nl t.a.v. de heer F .J. Kütschruiter 

Postbus 5486 
6802 EL Arnhem 

INGEKOMEN 2 2 JULI 2015 

datum zaaknummer 

21 juli 2015 2012-010729 
onderwerp 

Participatieplan Windpark Bijvanck 

Geachte heer Kütschruiter, 

Uw reactie op de brief van Raedthuys van 3 april 2015, namens uw cliënten, is in goede orde 
ontvangen. U geeft daarin aan dat de brief van Raedthuys verschillende vragen oproept. 

In deze brief treft u een reactie aan de op door u gestelde vragen: 

Acht u de participatievoorstellen van Raedthuys voldoende? 

Het participatievoorstel zoals in de brief van 3 april 2015 is opgenomen, heeft als doel 
om het gesprek met uw cliënten aan te gaan. ln samenspraak met omwonenden en 
andere belanghebbenden wordt het voorstel in de brief verder vorm gegeven naar een 
participatieplan. Het voorstel in de brief is hiermee geen definitief participatieplan, maar 
een uitnodiging van de initiatiefnemer om in gesprek te gaan. 

Voldoen de participatievoorstellen volgens u aan de regels en gedragsregels van het 
NL VOW. Vereniging éigen Huis en overige overkoepelende organisaties t.a.v. 
windmolens? 

In de Windvisie Gelderland (2014) is verwoord hoe de provincie tegen gedragscodes op 
het gebied van windenergieprojecten aankijkt. Gedragscodes zoals die door de 
Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en de Nederlandse Vereniging voor 
Omwonenden Windturbines (NLVOW) zijn ontwikkeld kunnen hiervoor als inspirat[ebron 
worden gebruikt. Deze gedragscodes zijn niet juridisch bindend. De waarde van èen 
gedragscode is er nu juist in gelegen dat de ondertekenende partijen zich eraan 
houden, omdat zij het nut en het belang van de eigen afspraken inzien. De provincie 
schrijft dan ook niet voor dat een initiatiefnemer een specifieke gedragscode moet 
navolgen. 

Zoals Raedthuys in hun brief van 3 aprFI 2015 heeft aangegeven, houden ze zich aan de 
gedragscode van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). 

inlichtingen oiJ mw. B.M.R.D. Menteng 

e-mailadres post@gelderland.n! 

telefoonnummer (026) 359 91 86 

BNG Bank Den Haag, meningnummer 28.50.10.824 
lBAN-nummer: NL74BNGH0285010824 
BIC-code van de BNG: BNGKNL2G 

btw-nummer. NLOO 1825100.803 
KvK-nummer: 51468751 



_P-rovincie 
GELDERLAND 

Worden de financiële participatiemogelijkheden door de provincie enlof een door de 
provincie in te schakelen planschadecommiss;e gezien als een tegemoetkoming in de 
planschade? 

Indien uw cliënten een participatieovereenkomst sluiten met de initiatiefnemer, is het · 
raadzaam om in de overeenkomst te vermelden of de. participatie wordt gezien als 
planschadevergoeding of juist niet. Hiermee kunnen uw ellenten aan de provincie of een 
provinciale planschadecommissie laten zien hoe de financiële participatie in het 
windpark moet worden aangemerkt. 

Naar aanleiding van uw vraag is contact opgenomen met Raedthuys. Raedthuys heeft te 
kennen gegeven dat het niet hun intentie is om de participatie in het windpark aan te 
merken als planschadevergoeding. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact opnemen met mevrouw B. Menting, bereikbaar op telefoonnummer 026-359 9186. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

2 
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Ons kenmerk: 990288b012/FK 

Uw kenmerk : 2012-010729 

Betreft :participatieplan Windpark Bijvanck 

Geachte heer Van Dijk, 

College van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland 
De heer prof. dr. J.J. van Dijk 
Postbus 9090 
6800 GXARNHEM 

14 augustus 2015 

In uw brief 21 juli 2015 reageert u mijn brief van 15 juni 2015, U geeft echter geen 
helder antwoord op onze vragen. 

Op de vraag (acht u de participatievoorstel/en van Raedthuys voldoende) wordt een 
afwijkend antwoord gegeven. U antwoordt: "Het participatievoorstel zoals in de brief 
van 3 apri/2015 is opgenomen, heeft als doel het gesprek met uw cliénten aan te 
gaan. In samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden wordt het 
voorstel in de brief verder vorm gegeven naar een participatieplan. Het voorstel in de 
brief is hiermee geen definîtief participatieplan, maar een uitnodiging van de 
initiatiefnemer om in gesprek te gaan". Dit is geen antwoord op de vraag. In de brief 
van Raedthuys van 3 april 2015 worden obligaties, korting op het energietarief en 
kOrting op zonnepanelen ais participatiemogelijkheden genoemd. 
Verder wordt voor 23 d~rect omwonende jaarlijks een financiële vergoeding van € 
650,- per woning beschikbaar gesteld. Voor de dorpen Angerlo en Loil wordt 
jaarlijkse € 5.000.- per dorp beschikbaar gesteld. 

Wij hebben u niet gevraagd of dit voorstaf als een participatieplan kan worden 
gezien, of als een uitnodiging is om in gesprek te gaan. Wij hebben u gevraagd of u 
deze voorstellen voldoende acht. Wij verzoeken u een heider gemotiveerd antwoord 
op deze vraag te geven. 

Ten aanzien van planschade adviseert u in de participatieovereenkomst op te 
nemen of de participatie moet worden gezien als een planschadevergoeding of juist 
niet. Kunt u, ingeval partijen overeenkomen dat participatie niet als een 
tegemoetkoming in de planschade moet worden gezien of als een hiermee te 
verrekenen voordeel, garanderen dat u en/of een door u in te schakelen 
planschadecommi~sie deze afspraak zullen respecteren? 

Graag verneem ik uw antwoord. 

.-. 
,•, ".•··~ ; 1'\. 

Met vriendelijke groet, 

F.~ .-~ütschruiter 

..;.: 
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Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 

T.a.v. dhr. A.N. Janse 

Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

Betreft 

zienswijze tegen de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming rond aanleg Windpark Bijvanck 

zaaknummer 2012-010729 en 2017-008226 

1. 

Ontheffing van de FF-wet en de Nb-wet voor de soorten "rosse vleermuis' en 'dwergvleermuis' kan 

alleen indien geen andere locatie voor de ingreep mogelijk is. 

2. 

Met name de rosse vleermuis vliegt ter hoogte van draaiende wieken (tot meer dan lOOm}, tot 
buiten bereik van de in Nederland beschikbare waarnemingstechnieken. Uit "Vleermuizen en 
windenergie", Zoogdiervereniging VZZ juli 2007: Ze vliegen allemaal anders (zie figuur hieronder). 

C. Rosse en tweekleurige vleermuis 

8. 
t 

Zoals ook het voorliggende rapportages van Waardenburg aangeven, trekken zij met name langs 
oriëntatielijnen gevormd door bomenrijen. Deze staan nu juist langs de geplande lijnopstelling van de 
windmolens. Er vindt volgens die rapportages zeker doden van o.a. de rosse vleermuis plaats 
tengevolge van het windmolen park. Het verwachte aantal door de windmolens te doden 
vleermuizen moge dan naar woorden van genoemde reportages niet significant zijn voor de 



instandhouding van de soort( en), en/ of mitigatiemaatregelen worden toegepast, gedood zal er 
worden op deze voor vleermuizen extra aantrekkelijke vlieg- en fourage route. 

3. 
Het vleermuisonderzoek heeft in haast plaatsgevonden getuige WOB-documenten, noodzakelijk als 
onverwachte aanvulling op eenvoudig onderzoek. Dit blijkt slechts te zijn uitgevoerd op 2 avonden, 
10 minuten per toekomstige windmolenpaal en enkele bomenrijen. In totaal slec:hts ca. 2 uur 
waarnemingen uitgevoerd met een zg. batlogger. In totaal werden in deze statistisch te beperkte 
dataset 41 rosse vleermuizen waargenomen en 177 andere vleermuizen. Dat zijn tezamen ca. 2 
vleermuizen per minuut op elke waarnemingslocatie. Te zien is dat de waarnemingen (GPS
vastgelegd) precies de Wetering en daarmee de opstellingslijn van de beoogde windmolens volgen: 
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Registraties van vleermuizen in en nabij het plangebied van Windpark Bijvanck 
tijdens veldonderzoek met een Batlogger op de avond van 3 september 2014. 

Daarmee is juist deze locatie te zien als een concentratie van vleermuismigratie en daarmee 
ongeschikt voor het opzettelijk doden door het vermijdbaar opstellen van draaiende wieken met een 
oppervlak van bijna 1.5 hectare en een tipsnelheid van orde 80 m/s. 

4. 
Het verrichte onderzoek is te zeer een korte steekproef. De echo van vleermuizen geeft hen volgens 
de genoemde rapportage van VZZ juli 2007 slechts 1-8 seconden reactietijd. Bovendien zijn het 
aantal vleermuisslachtoffers volgens die rapportage 5-10 maal zo veel als voor vogels, hetgeen nog 
onverklaarbaar is, maar met de tipsnelheid te maken zal hebben: immers legt een wiek aan de tip 
maar liefst 80 meter in een seconde af. Bij dergelijke industriële vrij in de lucht gierende elementen is 
tenminste een meer uitgebreide meting dan ca. 2 uur op zijn plaats. 

5. 
Het plaatsen van windmolens op deze locatie betekent voorwardelijke opzet van het doden van 
vleermuizen. Dit is net als het opzettelijk doden van vleermuizen en het in gevaar brengen van hun 



habitat verboden volgens de Conventie van Bonn, Conventie van Bern, Eurobats, Habitatrichtlijn, 
Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Voor deze keuzelocatie voor een windmolenpark 
bestaan alternatieven en er is geen dwingende reden van groot openbaar belang om de 
energiedoelen van de provincie Gelderland nu exact op deze plaats te realiseren. Daarvoor zijn in de 
Windvisie (B-lijst) en met name in het bijbehorendeplan-MERvoldoende alternatieve locaties 
genoemd. Ten tijde van de ontheffingsaanvraag is het aantal alternatieve locaties zonder bomenrijen 
en aannemelijk zonder geconstateerde trek van de rosse vleermuis nog gegroeid. Meer nabij kan 
een lijnopstelling verder van de Wetering gekozen worden, ook al is het plangebied vergeven van 
hogedruk-gasleidingen. Er is dus geen grond voor het verlenen van o.ntheffing omdat er geen 
dwingende reden is windmolens op deze locatie te plaatsen. Achteraf de locatiekeuze van het 
Windpark Bijvanck als een onvermijdbaar gegeven beschouwen vindt geen grond in de Windvisie 
en/ of de Crisis- en Herstelwet. 

Het gaat dus niet alleen om alternatieven voor alternatieve maatregelen op llocatie (Windpark 
Bijvanck), maar om alternatieven in de provincie Gelderland als geheel, waarbinnen de provinciale 
doelstellingen t.a.v. windenergie behaald moeten worden. Indien zoals in het geval van Windpark 
Bijvanck geconstateerd wordt dat er uit (moeizame) tellingen meer dan gemiddeld (rosse) 
vleermuizen voorkomen (kennelijke migratiezone, leefgebied, en/ of fouragegebied) staat uit de 
genoemde natuurwetgeving allereerst het vermijden als verplichting. Deze maatregel van vermijden 
kan zeer Wi!l worden gevonden in turbines en windparken buiten de migratiezones te lokaliseren en 
op grotere schaal keuze te maken voor geconcentreerde opstellingen buiten migratiezones. 
Aannemelijk zijn die te vinden bij bijv. industrieterreinen e.d. 

6. 
Dat deze locatie zo veel (bijzondere soorten) vleermuizen herbergt is kennelijk dankzij de 
kernkwaliteiten van een 'waardevol open gebied' (formulering provincie Gelderland) of is zelfs 
zelfstandig een kern kwaliteit. Dit was in zekere mate voorspelbaar en had in de Plan MER Windvise 
als criterium meegewogen moeten en kunnen worden. In de Plan-MERwerd per locatie slechts 
gewogen op 8 criteria, per windmolenlocatie op 1 A4. Er werd verwezen naar detaillering van de 
effecten in de nadere onderzoeken zoals voor een lnpassingsplan. Na de milieu-effecten nader 
duidelijk zijn geworden, heeft dit terugwaarts effect op de Plan-MERen daarmee op de 
alternatievensamenstelling in de Windvisie zelf. Het wegmoffelen van de effecten in een ontheffing 
FF-wet en/of Nb-wet doet tekort aan de beschikbaar zijnde of komende alternatieve locaties elders 
in de provincie Gelderland. 

7. 
De wederom als staatsteun aan windmolenparken opgetuigde "Besluit vrijstelling beschermde dier
en plantensoorten" maakte per 24 augustus 2015 de oprichters vanwindturbines onterecht immuun, 
hetgeen per 1 januari 2017 daarom is komen te vervallen en opgegaan in de Wet 
Natuurbescherming. Ondanks maatregelen zoals stilstandsvoorziening blijft echter onvermijdbaar 
dat (slechts enkele) exemplaren door de oprichtingsdaad gedood zullen worden. Een voorwaardelijke 
opzet is aanwezig als iemand "willens en wetens de geenszins te verwaarlozen kans aanvaardt dat er 
dieren worden gedood" (Staatsblad 2015, 324, blz 5 en 6) en blijft het ontheffingsvereiste 
daarom gelden als er een "niet-verwáarloosbare kans bestaat dat bepaalde vogels of vleermuizen 
worden gedood". Bureau Waardenburg heeft zich in bochten gewrongen om aan te tonen dat de 
aantallen wel verwaarloosbaar zouden zijn. Echter heeft de Afdeling ook in haar uitspraak van 4 mei 
2016 inzake het Windpark Wieringermeer geformuleerd dat "met elke doding, 'daargelaten of die 
doding voorzienbaar dan wel incidenteel is,' het verbod van artikel9 van de Flora- en Faunawet 
wordt overtreden." Het al of niet verlenen van ontheffing op grond van "verwaarloosbaar kleine 
dodingen" is subjectief, mede gezien de veel te kleine steekproeven tot beperkte hoogte, het gebrek 
aan kennis van vleermuisgedrag, en niet te verklaren relatief hoge aanvaringsslachtoffers onder juist 
vleermuizen (VZZ juli 2007). De onderzoeksrapporten beschrijven verder in het geheel niet het effect 



van verjaging van vleermuizen: het verstoren van hun habitat door de nieuwkomende aanwezigheid 
van windmolens. Ook vermelden de onderzoeksrapproten niet onzekerheid ten opzichte van 
buitenlandse inzichten, zoals in NRC van 30 september 2014: 
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Het relativiteitsvereiste dat omwonenden minder belang zouden hebben bij natuurwaarden in hun 
omgeving kan hier niet van toepassing zijn. Omwonenden zijn niet zonder reden gaan wonen in of bij 
een waardevol open gebied. Het samenstel van een open luchtruimte en een Wetering maakt dat er 
de geconstateerde verhoogde vleermuisconcentratie precies in de lijnopstelling van de geplande 
windmolens Bijvanck optreedt. Na plaatsing van windmolens zal er naast of juist wegens (incidentele) 
mortaliteit verjaging van vleermuizen optreden. Zij zullen door de nog te zeer onbekende oorzaken 
(van relatief grote mortaliteit) voor èen nog onbekend gedeelte andere leefgebieden gaan opzoeken. 
Ook dit verstoren van habitat is in de Wet Natuurbescherming verboden. Dit is niet of onvoldoende 
onderzocht in de bij het lnpassingsplan en de ontheffing Nb-wet aangetroffen rapporten. Maar het 
heeft ook tot gevolg dat omwonenden het leefgenot van de rond schemer vaak tussen de huizen en 
erfbeplanting zichtbaarheid van laagvliegende vleermuizen zal worden beperkt. Maar dit gaat verder. 
Ook al zorgen de havikken bij omwonenden vaak voor doden van hun kippen, een dergelijke nabije 
ontmoeting van een havik behoort tot leefgenot van omwonenden. Erger is nog dat ook uilen 
behoren tot de meest prominente vijanden van de vleermuis. In de nacht is hun gehuilroep een 
waarde die omwonenden tot hun leefgenot rekenen. Door de verjaging van vleermuizen, mede ten 
gevolge van dan wel samenhangend met de doding van vleermuizen zullen vleermuizen, en daardoor 
havikken en uilen minder beleefd worden door de omwonenden. Ook dit behoort tot de schade aan 
leefgenot van omwonenden. 

Met vriendelijke groet, 
J.J. Tiemersma 

Broekzijdestraat 6 

6986 CK ANGERLO 
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onderwerp Beroep tegen de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Windpark 

Bijvanck 
contactpersoon A. Sannes 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij tekenen wij beroep aan tegen het op 24 mei 2017 door Provinciale Staten van Gelderland 
vastgestelde inpassingsplan Windpark Bijvanck. 
Eerder is een zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten en wel op 26 januari 2017, kenmerk 
Z/16/267295/U IT/16/760705. 

Draagvlak 
In de Windvisie, vastgesteld 25 februari 2015, stelt de provincie vast dat voor realiseren van windturbines 
(windenergie) draagvlak nodig is en de doelstelling alleen bereikt kan worden door een goede 
samenwerking met de Gelderse gemeenten ( ... ) (Windvisie, 2.1 Doelstelling en ambities). Deze 
constatering is te zien als de door Provinciale Staten uitgesproken belang van draagvlak bij lokale 
projecten. · · 

Het is evident dat er onvoldoende politiek en maatschappelijk draagvlak is voor de realisatie van 
windturbines bij de Bijvanck. Bij het opstellen van de Windvisie is dit door de provincie erkend; de locatie 
Bijvanck is de enige aangewezen (concrete) locatie waarvoor geen draagvlak is bij de betrokken 
gemeenteraad (Windvisie, 2.2 Locaties Windenergie). Bij de belangenafweging is hier echter, onterecht, 
geen gevolg aan gegeven. Onvoldoende is afgewogen of het gediende belang, de noodzaak van 
windturbines op deze locatie, het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en aantasting van 
gemeentelijke autonomie (ingevolge het stelsel van ruimtelijke ordening) rechtvaardigt. Tevens zijn 
mogelijke gevolgen van het besluit om Bijvanck aan te wijzen als locaties voor Windturbines onvoldoende 
afgewogen. De locatie is immers ook niet meegenomen in de afweging van hèt voorkeursalternatief 
(Toelichting en PlanMEROntwerp Windvisie provincie Gelderland, april2014, hfdst 7). De locatie is niet 
meegenomen in de onderzochte alternatieven, maar, onterecht, in de referentiesituatie opgenomen. 
Onderzoek en besluitvorming over de betreffende locatie nog niet plaats gevonden. 

Standpunt van de gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 13 april 2012 bepaald dat binnen de gemeente 
Zevenaar geen windturbines mogen worden geplaatst . 
Dit standpunt is meerdere malen kenbaar gemaakt. De gemeente heeft op 3 januari 2012- mede op 
basis van bovengenoemde argumentatie'""" een verzoek van aanvrager afgewezen om een 
bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de realisatie van het windpark. 

De gemeenteraad staat open voor goede opties van hernieuwbare of duurzame energie. De 
gemeenteraad stelt zich echter op het standpunt dat het belang van de bijdrage die windenergie kan 
leveren in het totale duurzame energieaanbod geenszins opweegt tegen de grote negatieve lokale 



: ! 

·~ - ~. 

effecten van windenergie. Dit klemt te meer nu er betere alt~rl?.~bievên,denkbaar zijn om een bijdrage te 
leveren aan de C02 reductie, terwijl diè alternatieven veël minder negatieve lokale effecten hebben. 

In datverband merken wij het volgende op. Het rendement van de beoogde windturbines is relatief gering 
afgezet tegen de gevolgen voor de omgeving. 
Het kenmerkende landschap wordt structureel aangetast. Gelet op de aard van het landschap is er 
sprake van ernstige horizonvervuiling. 
Bovendien zullen de windturbines een constant geluid maken door dé wieken en de generator. De 
geluidsbelasting is afhankelijk van de kracht van de wind en windrichting. Op basis van de rapporten 
zijn er meerdere huishoudens die dagelijks geluidsoverlast zullen ervaren. De windturbines zullen in grote 
mate laag frequent geluid produceren met risico's op gezondheidsrisico's. 
Naast geluidshinder is er ook sprake van slagschaduw waar mensen mee te maken krijgen. 
Berekeningen laten zien dan veel omwonenden boven de wettelijke grens van 5 uur en 40 minuten 
slagschaduw uit zullen komen. 
De te verwachten overlast geeft gezondhiedsrisico's en is onaanvaardbaar. Gelet op de verwachte 
overlast is het onwenselijk om de windmolens te plaatsen. 

Zowel vanuit ruimtelijke en landschappelijke overwegingen als vanuit het oogpunt van effectiviteit en 
rendement zijn er volgens de windkaart in Nederland veel betere locaties voor windturbines voorhanden. 
De Bijvanck is een waardevollandschappelijk gebied op de grens van de gemeente Zevenaar en de 
gemeente Montferland. Het gebied kenmerkt zich door een kleinschalig landschappelijk gebied met open 
graslanden gescheiden door passende singels en houtwallen. Hier is sprake van een relatief open gebied 
waarin ook de recreatie een belangrijke plaats inneemt. De voorkeur gaat er naar uit een dergelijke 
ontwikkeling te projecteren in een minder kwetsbaar gebied. Er zijn voldoende en reêle alternatieven 
voorhanden. Ook die afweging missen wij in de onderliggende stukken. 
De keuze is des te meer onbegrijpelijk omdat volgens het provinciaal beleid er ook sprake is van een 
waardevol open landschap. Het provinciaal beleid gaat er van uit dat het karakteristieke open landschap 
zoveel mogelijk wordt behouden. Daarbij is er naar onze mening sprake van strijd met het provinciaal 
beleid. In het provinciale beleid dient sprake te zijn van een 'inpassingsplan' en wordt de gedachte 
gevolgd om aan te sluiten op bestaande landschapselementen en/of op de schaal van snelwegen, 
railverbindingen, vaarwegen, industriêle gebieden of productielandschappen. In een kwetsbaar en 
kleinschaliger landschap (waarvan hier sprake is) vraagt de inpassing van windmolens echter veel meer 
zorg en aandacht. Indien reêle alternatieven voorhanden zijn dienen in dit kwetsbare gebied geen 
windmolens te worden gerealiseerd. 

In dit verband wijzen wij op het rapport Landschap (incl. visualisaties) Windpark Bijvanck d.d. september 
2016. In dit rapport wordt uitsluitend en alleen gekeken naar de landschappelijke kenmerken ter plaatse. 
Het had naar onze mening op de weg van de provincie gelegen eerst de alternatieven in beeld te 
brengen. Door onvoldoende in te zetten op alternatieven wordt geen recht gedaan aan het provinciaal 
beleid. 

De-provinciale taakstelling van windenergie kan op basis van vrijwilligheid worden gehaald, zonder dat 
daarbij sprake is van ongewenste plaatsing van windturbines in kwetsbare gebieden. Die inspanningen 
zijn door het provinciaal bestuur in onvoldoende mate onderzocht. Ook zijn er voldoende andere 
mogelijkheden die een bijdrage leveren aan de C02 reductie. Het betreft alternatieven waar de gemeente 
Zevenaar voor openstaat en voor open heeft gestaan. Gedacht moet worden aan afvalverbranding, 
mestvergisting, de inzet van biomassa en zonne-energie. 

Zonder enige onderbouwing wordt gesteld dat alle vormen van duurzame energie nodig zijn om de 
doelstelling van het GEA (Gelders Energie Akkoord) te behalen. Wij delen deze mening niet. Zoals 
gezegd zijn er binnen de provincie voldoende - betere - alternatieven voor, alleen al windturbines, 
denkbaar om voldoende bijdrage te leveren aan de doelstelling. Daarbij dragen de windturbines slechts 
5% bij aan de totale doelstelling. De negatieve effecten wegen derhalve niet op t~gen dit resultaat en de 
bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling. 

Dit standpunt is meerdere malen kenbaar gemaakt; eerst in de vorm van een zienswijze tegen de op 9 juli 
2014 vastgestelde Omgevingsvisie en later in de vorm van een zienswijze tegen de op 2 september 2014 
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vastgestelde structuurvisie Windvisie Gelderland. Ook tijdens de inspraak op het voorontwerp 
inpassingsplan en bij ons advies aan het bevoegd gezag is dit standpunt kenbaar gemaakt. 

Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening 
Naar ons oordeel is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening nu er onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de waardevolle landschappelijke kenmerken en natuurwaarden van het gebied. De 
waardevolle openheid gaat niet samen met vier windturbines van deze omvang. We onderscheiden 
verschillende landschapstypen met verschillende karakteristieken en kwaliteiten. Het windmolenpark is 
geprojecteerd op de grens van de "IJsselzone" en "Het Broek". "Het Broek" wordt gekenmerkt door 
openheid en vergezichten op onder andere de stuwwal van de Veluwe Zoom. De "IJsselzone" wordt 
gekenmerkt door een grotere diversiteit. Het ruimtelijk beleid zoals neergelegd in de Structuurvisie 
Zevenaar 2030 beoogt juist deze kwaliteiten te beschermen. De plaatsing van windturbines doet afbreuk 
aan deze kwaliteiten. · 

Het feit dat in de Omgevingsvisie Gelderland en de Omgevingsverordening Gelderland windturbines niet 
op voorhand uitsluiten, betekent niet dat het een automatisme is dat windturbines gerealiseerd kunnen 
worden. Daarvoor is naar een onderzoek naar alternatieven noodzakelijk. Mocht er geen reële 
alternatieven voorhanden zijn dan pas komen de kwetsbare gebieden in beeld . Die afweging heeft echter 
niet plaatsgevonden door de provincie. 

De gemeente Zevenaar heeft voor het buitengebied in 2013 een Beheersverordening vastgesteld. Daarin 
wordt het gebied waar de windturbines zijn gesitueerd aangemerkt als 'Agrarisch gebied met 
landschappelijke waarden', gekenmerkt door openheid, rust, en kleine houtopstanden. Dit planologische 
regime is gericht op de bescherming van deze waarden. Binnen deze bestemming verlenen we geen 
planologische medewerking aan activiteiten die deze waarden onevenredig aantasten, zoals de vier 

. windturbines. Om die reden kan realisatie van dit plan op deze locatie geen doorgang vinden. 

Verder zijn wij van oordeel dat te makkelijk voorbij wordt gegaan aan de negatieve effecten die 
windturbines met zich brengen. Bij negatieve effecten moet niet alleen worden gedacht aan 
horizonvervuiling en aantasting van ons waardevolle landschap, maar ook aan negatieve effecten die 
windturbines hebben voor (direct) omwonenden. Niet volstaan kan worden met de mededeling dat uit de 
uitgevoerde milieu-onderzoeken zou blijken dat de bouw van de windturbines haalbaar is. 

Duurzame energie moet veilig zijn, zo weinig mogelijk tot geen overlast veroorzaken voor omwonenden 
en zo weinig mogelijk tot geen schade toebrengen aan dieren en planten. Ook het menselijk en 
maatschappelijk aspect dient te worden beoordeeld bij de vraag of sprake is van een ·goede ruimtelijke 
ordening. Naar onze mening heeft de provincie onvoldoende oog voor die aspecten en tegen onze wil de 
plaatsing van windturbines mogelijk te maken binnen onze gemeentegrenzen. Wij betreuren het dat niet 
meer is ingezet op het verkrijgen van draagvlak. 

Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven, zowel naar 
alternatieve manieren van opwekking van schone energie, als naar alternatieve locaties, 
belangenafweging onvoldoende heeft plaats gevonden (respectievelijk heeft kunnen plaats vinden), bij de 
belangenafweging onvoldoende rekenschap is gegeven aan menselijke aspecten en plaatsing van vier 
windturbines zal leiden tot substantiële en onevenredige aantasting van de kernwaarden van het gebied 
en wij ons op deze gronden niet kunnen verenigen in het vastgestelde inpassingsplan Windpark Bijvanck. 
Wij zijn graag bereid een en ander mondeling toe te lichten. 
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Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer A Sannes via 
telefoonnummer 0316 59 51 11 of via de e-mail a.sannes@zevenaar.nl 

Met vriendelijke groet, J 
burge e ethouders van Ze naar, 
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Vleermuizen en windenemie 

Ad. F. Aangepaste maatregelen 

Het is mogelijk dat ondanks onderzoek slachtoffers vallen. In dat geval is het wellicht mogelijk om enkele 
maatregelen te nemen om slachtoffers te minimaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de rentabiliteit van de 
windmolens. Daarbij kan worden gedacht aan 

Ad. G Evaluatie 

aanpassing verlichting 
aangepaste bedrijftijden 
beperken van de vrijloop 

In de evaluatiefasedienen initiatiefnemer en advies /onderzoeksbureau het verloop van het project te evalueren 
om de efficiëntie voor vervolg te verbeteren. Daarbij komen in elk geval de volgende vragen aan bod: 

- Is de samenwerking naar wens verlopen? 

-In hoeverre hebben vleermuizen de oorspronkelijk plannen gewijzigd? 

Vleermuisonderzoek 

Ad. 1. Aandacht vleermuizen 

In de meeste gevallen zal aandacht voor vleermuizen nodig zijn. Bij hoge uitzondering zullen geen 
vleermuisbelangen in het geding zijn. In geval van twijfel advies inwinnen bij de Zoogdiervereniging VZZ I één 
van de in de adreslijst genoemde adviesbureau's 

Ad. 2-4. 

Naast de ruwe data van het natuurloket en de zoogdierdatabank zijn gegeven over landschapsgebruik 
noodzakelijk. Deze informatie kan worden verkregen door raadplegen van de gegevensbronnen of lokale 
vleermuiswerkgroepen cq. vleermuisonderzoekers. Als nadere informatie over landschapsgebruik ontbreekt is 
aanvullende onderzoek vereist. (zie 

Ad. 6. Deugdelijk onderzoek I rapportage 

Onderzoek I rapportage op basis waarvan conclusie over schadelijk effecten kunnen worden getrokken dienen 
ten minste de volgende onderdelen te omvatten; 

o waargenomen vleermuissoorten 
o ligging vliegroutes 
o aard en ligging verblijfplaatsen (zomerverblijven, paarverblijven, winterverblijven) 
o aard en ligging jachtgebieden 
o afdoende methodiek en intensiteit 
o informatie over de volledigheid van het onderzoek 
o analyse van effecten ingreep 
o aanbevelingen vermijding, mitigatie, compensatie 

Voor nadere informatie over veldonderzoek zie ook bijlage 1 

Ad. 7 en 9 Ontheffing 

Een ontheffingsaanvraag (ex. Art. 75 flora- en faunawet) dient te worden ingediend als er schadelijk effecten te 
verwachten zijn op de voorkomende vleermuizen. Bij sChadelijke effecten kan worden gedacht aan: doorsnijding 
vliegroutes (bijv. door infrastructuur), verdwijnen of aantasting van jachtgebied, verstoring of vernietiging van 
verblijfplaatsen (in gebouwen of bomen). 
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Samenvatting 

In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op 
een duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Oudere windparken 
verkeren in een fase van renovatie. Offshore windparken, voor de kust of bijvoorbeeld in de randmeren, 
verkeren in de fase van planvorm ing. 

Hoewel mogelijke negatieve effecten van windmolens, bijvoorbeeld op het landschapsbeeld of op vogels 
over het algemeen deel uitmaken van de afwegingen in de planvorming, is in Nederland pas relatief 
recent discussie ontstaan over mogelijke effecten op vleermuizen. Of in Nederland, net als in het nabije 
en verdere buitenland, slachtoffers vallen, is niet bekend, maar zeker waarschijnlijk. Het ontwikkelen van 
methoden en procedures voor ondeJZoek, beoordeling van de effecten en afweging is echter nog 
nauwelijks op gang gekomen. 

Vleermuizen zoeken in het landschap (deel)leefgebieden die in de loop van het seizoen verschillende 
functies vervullen. Voor sommige soorten liggen deze functies in de dezelfde landschappen en 
landschapstypen, voor anderen liggen deze functies in andere regio's. Een 'vleermuisleefgebied' is in 
feite een complex en dynamisch netwerk in het landschap. 

Vleermuizen en hun leefgebieden genieten een internationale en nationale wettelijke bescherming. 
Vleermuizen zijn op internationaal niveau allereerst beschermd onder de Conventies van Bern en van 
Bonn. Nationaal zijn ze beschermd onder diverse wetten: de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Deze wetten vereisen dat effecten op vleermuizen beoordeeld worden. 
Uiteindelijk zal er in voorkomende gevallen voor de realisatie van windturbines of windparken immers 
ook een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig zijn, of een passende beoordeling in het kader van 
de Natuurbeschermingswet. In de Natuurbeschermingswet wordt ook expliciet aangegeven, dat een 
passende beoordeling deel uit maken kan van een m.e.r. (Art 19f2). Deze wetten verplichten ook tot 
mitigerende, of indien deze onmogelijk zijn tot compenserende maatregelen bij schade aan vleermuizen. 

Er is in feite nog weinig bekend over het daadwerkelijke voorkomen van slachtoffers in Nederland: er is 
nog weinig gericht naar slachtoffers gezocht. Om tot een optimale planning van nieuwe windmolens te 
komen en om een juiste compensatie en mitigatie mogelijk te rnaken is deze informatie van groot belang. 
Belangrijke vragen daarbij zijn of vleermuizen, en zo ja, welke soorten slachtoffer worden, aan welke 
landschap- en soortkarakteristieken deze slachtoffers gerelateerd zijn, en of er planologische of 
technische maatregelen genomen kunnen worden om het aantal slachtoffers te minimaliseren. 

Er zijn een aantal maatregelen denkbaar ter vermijding, mitigatie en compensatie van effecten van 
windturbines op vleermuizen. Te denken valt aan afschrikken/waarschuwen door geluid of ontwikkeling 
van 'omleidende' landschapsstructuren. Deze moeten echter ten dele nog ontwikkeld en getest worden. 

Door systematisch ondeJZoek te doen naar effecten van windmolenparken op vleermuizen (deels in het 
kader van aanlegprocedures, deels vc:>or fundamenteel ondeJZoek), kunnen maatregelen worden 
ontwikkeld om de effecten op vleermuizen te minimaliseren en de efficiêntie van de· procedure voor de 
vleermuisvriendelijke aanleg van windmolenparken verregaand te verhogen. 
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Vleermuizen en windenergie 

1. Inleiding 

In Nedertand worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op een 
duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Oudere windparken verkeren in een 
fase van renovatie. Off share windparken, voor de kust of bijvoorbeeld in de randmeren, verkeren in de fase van 
planvorm ing. 

Mogelijke negatieve effecten, bijvoorbeeld op het landschapsbeeld of op vogels (tijdens de migratie) maken over 
algemeen deel uit van de afwegingen in de planvorming. Methoden en procedures voor onderzoek, beoordeling 
van de effecten en afweging zijn al tientallen jaren in ontwikkeling. 

Dat ook verschillende vleermuissoorten en hun leefgebied aan mogelijk negatieve effecten bloot kunnen staan 
en risico's lopen, is in Nederland pas relatief recent onderwerp van discussie en van afweging in de planvorming. 
Het ontwikkelen van methoden en procedures voor onderzoek, beoordeling van de effecten en afweging is nog 
nauwelijks op gang gekomen. Internationaal krijgt het thema op dit moment vooral in Duitsland, Zweden, 
Frankrijk en de Verenigde Staten aandacht. In hoeverre er sprake is van een significant probleem is nog niet 
duidelijk. 

De internationaal beschikbare informatie over het thema 'vleermuizen en windenergie" is slechts fragmentarisch 
en versnipperd aanwezig, bij de belanghebbenden in Nederland. SenterNovem heeft daarom aan de 
Zoogdiervereniging VZZ gevraagd het probleem voor zover mogelijk te beschrijven en een overzicht samen te 
stellen van de beschikbare informatie. 
Daarbij komen de volgende vraagstellingen en thema's aan de orde: 

• Wet- en regelgeving ten aanzien van vleermuizen. Met daarbij bijzondere aandacht voor een heldere 
uitleg/interpretatie van de Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving in relatie tot de potentieel Liit het 
aanleggen en gebruiken van windturbines voortkomende negatieve effecten op vleermuizen. 

• Een beschrijving van leefgebieden, vlieggedrag en landschapsgebruik per vleermuissoort Hierbij wordt 
aangegeven hoe dit samenhangt met specifieke biotopen en specifiek gedrag (dagelijkse trek, seizoenstrek, 
jacht). Deze informatie voedt een analyse van de potentiële conflicten tussen vleermuizen en windturbines. 

• Vervolgens, kan vanuit het landschapsgebruik en gedrag in specifieke habitats worden aangegeven waar . 
deze 'overlappen: met de locatie en plaatsing criteria voor moderne windturbines. 

• Een beschrijving van het beeld van de verspreiding van vleermuissoorten in Nederland. 
• Beschrijving van gebieden in Nederland waar naar verwachting meer dan gemiddelde seizoenstrek plaats 

vindt. 
• Een analyse en beschrijving van effecten van windturbines op vleermuizen, op basis van leefgebieden en 

gedrag, en zoals beschreven in de literatuur in binnen- en buitenland. 
• Een overzicht van literatuur aangaande vleermuizen en windturbines uit binnen- en buitenland. 
• Knelpunten in de kennis over de invloed van windturbines op vleermuizen, alsmede suggesties voor 

onderzoek die deze knelpunten kunnen helpen weg te nemen. 
• Een overzicht van organisaties die zich in Nederland, in Europees verband en op wereldschaal bezig 

houden met studie en bescherming van vleermuizen. 
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Vleermuizen en windenemie 

2. Een beknopte 'ecologie van vleermuizen' 

Net zo min als een gierzwaluw hetzelfde is als een brandgans, is de ene vleermuissoort de andere niet. Grootte, 
vleugelmorfologie, vlieggedrag, jachtgedrag, voedselpreferenties, verblijfplaatskeuze, trekgedrag, en noem maar 
op, zijn allemaal per vleermuissoort zeer verschillend. In de relatie tot windenergie moeten ze dan ook allemaal 
als soort behandeld worden. Toch zijn er ook overeenkomsten en kunnen vleermuizen als groep beschreven 
worden. Om de vleermuis-ecologische begrippen die elders in dit rapport beschreven worden te kunnen plaatsen 
wordt in dit hoofdstuk "de ecologie van vleermuizen" beknopt beschreven. Dit met in het achterhoofd de 
karakteristieken van vleermuizen die de gevoeligheid voor windturbines bepalen: vlieghoogte, voorkeur voor 
openheid versus geslotenheid van het landschap, en mate van migratie. 

Vleermuizen zijn nachtactieve vliegende zoogdieren, en in Europa allemaal insecteneters. Toch zijn vleermuizen 
heel verschillend. Er bestaat veel meer dan 'dat kleintje' en 'die grotere' die we 's avonds in de schemering in de 
tuin zien vliegen. In Nederland zijn 22 soorten waargenomen, waarvan sommige sinds lang niet meer gezien en 
vermoedelijk voor Nederland uitgestorven zijn. De kleinste Nederlandse soort, de gewone dwergvleermuis heeft 
een spanwijdte van 18-24 cm en eeri gewicht van 3,5-8 gram. De grootste soort, de vale vleermuis (Myotis 
myotis) weegt tussen 28 en 40 gram, bij een spanwijdte van 35 tot 43 cm. 
Ze jagen 's nachts met behulp van hun sonar (echolocatie) op vliegende, of op het oppervlak van bladeren en 
muren rustende insecten. Sommige soorten vangen zelfs met hun achterpoten insecten van het wateroppervlak. 
Maar prooidieren worden niet alleen vliegend, maar ook lopend over de grond of klimmend op boomstammen 
gepakt. Het menu is gevarieerd, van kleine dansmuggetjes tot en met grote nachtvlinders of loopkevers. 

Ze vliegen allemaal anders (zie figuur hieronder). Er zijn echte specialisten, met een zeer specifieke morfologie 
en vliegstijl, zoals de grootoorvleermuis en de rosse vleermuis. En er zijn ook generalisten. 

Vliegpatronen van verschillende soorten. A. Water- en meervleermuis. B. Ruige dwerg- en Nilssons 
vleermuis. C. Rosse en tweekleurige vleermuis. D. Laatvlieger, bosvleermuis. E. Vale vleermuis. F. 
Gewone dwerg- en baardvleermuis. G. Gewone en grijze grootoorvleermuis, franjestaart, ingekorven- en 
Sechsteins vleermuis. Illustratie: Peter Twisk. 
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Vleermuizen en windenergie 

Zo kan de grootoorvleermuis met haar brede vleugels langzaam en wendbaar zeer dicht op en zelfs tussen de 
takken van de vegetatie vliegen en heeft een sonar waarmee ze de echo van een insect op de vegetatie kan 
waarnemen. Zij jaagt in een kleinschalig gesloten landschap. De rosse vleermuis lijkt eerder een soort zwaluw 
die met smalle vleugels in snelle vlucht hoog door het open luchtruim jaagt en juist over grote afstand prooien 
waarneemt. Andere soorten, zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zitten daar tussen in. Ze kunnen 
met hun vleugels en hun sonar relatief dicht bij de vegetatie en ook in het open terrein terecht en jagen meestal 
op beschutte plekken in halfopen terreinen. Watervleermuizen en meervleermuizen zijn weer gespecialiseerd in 
het van het wateroppervlak afpikken van insecten. 

kolonies en verblijfplaatsen 
In het voo~aar verzamelen de vrouwtjes zich in groepen van enkele tot soms wel honderden dieren. Dat verschilt 
per soort en situatie. In deze kraamgroepen of kraamkolonies worden zo tegen juni- juli de jongen geboren. Drie 
tot vier weken later gaan de jongen al zelf vliegen en beginnen het jagen te ontwikkelen. Afhankelijk van de soort 
wonen ze in gebouwen, bijvoorbeeld op zolders, in de spouwmuur, onder dakpannen, achter betimmeringen, 
vensterluiken et cetera, of in spleten en holtes in bomen. Er zijn echter ook soorten die zowel gebouwen als 
bomen bewonen. De onderkomens in en aan gebouwen kunnen al gelang hun aard als 'kunstmatige' variant van 
spleten en gaten in rotsen of bomen worden opgevat. De betreffende soorten gedragen zich in dit geval als 
cultuurvolgers. De mannetjes bewonen vergelijkbare verblijfplaatsen, maar leven eerder solitair of in kleine 
groepjes. 

Vleermuizen gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen waartussen ze in de loop van het seizoen of van jaar tot 
jaar regelmatig verhuizen. De kolonie, of sociaal samenhangende groep, bewoont vaak meerdere van die 
verblijfplaatsen uit het totale door die groep gebruikte netwerk tegelijk. De vleermuizen in één bepaalde boom of 
op één kerkzolder of spouwmuur zijn dus meestal maar een deel van 'de kolonie'. Er worden steeds nieuwe 
verblijfplaatsen tijdelijk bewoond. Geschikte plaatsen worden steeds weer opgezocht. Zo liggen er netwerken van 
verschillénde kolonies naast elkaar in het landschap die zich, afhankelijk van de soort, meer of minder territoriaal 
ten opzichte van elkaar gedragen. De verblijfplaatsen zijn verbonden via vliegroutes in het landschap. Sommige 
soorten gebruiken daarvoor landschappelijke structuren zoals heggen, houtwallen, oeverbegroeiing enzovoorts, 
andere vliegen veellosser en hoger boven het landschap. 

forensen 
Vanuit de verblijfplaats gaan ze in principe elke avond op jacht. Ze kiezen afhankelijk van de soort verschillende 
jachtgebieden van het luchtruim hoog boven het landschap en groot open water, het oppervlak van groot open 
water, vijvers en beekjes, de oeverbegroeiing, bosranden en bospaden tot de dichte vegetatie van struiken en 
bomen. 
Via allerlei meer of minder vaste vliegroutes, met geleiding en beschutting langs opgaande vegetatie bezoeken 
ze een hele serie van jachtgebieden die zo een schakel vormen in het netwerk van verblijfplaatsen en 
jachtgebieden. De afstanden die ze daarbij afleggen, ofWel de home range, verschilt per soort, maar zijn ook 
afhankelijk van het voedselaanbod en dus de oppervlakte en kwaliteit van de jachtgebieden. Wanneer dichtbij 
voldoende te vinden is vliegen ze niet ver. Binnen de home range zijn vaak relatief kleine gebieden de kem van 
het eigenlijke foerageergebied ('care feeding area'). Bij sommige soorten gebruiken de individuen een serie van 
territoriale jachtgebieden. Bij andere word vooraal opportunistisch gereageerd op het voedselaanbod. 

Specifieke eisen ten aanzien van het microklimaat in en om de verblijfplaats, waarbij 'war:m en droog' belangrijke 
factoren zijn, maken dat verblijfplaatsen vooral op zuid exposities in het landschap en soms buiten de nattere 
gebieden gezocht worden. 
Vooral in het voo~aar en najaar, wanneer ze geen jongen zogen, hoeven ze niet elke nacht op pad. Ze laten hun 
lichaamstemperatuur zakken en sparen energie. Er is dan 's nachts maar een deel van de populatie onderweg, 
en dan vooral bij goed weer en eventueel slechts een korte tijd van de avond. Het vliegen en jagen moet 
minstens zoveel opbrengen als het kost. Zo niet dan is 'koud hangen' efficiënter. 
In de tijd dat de jongen gezoogd worden moeten de vrouwtjes melk produceren en daarvoor moet de 
lichaamstemperatuur boven de 37° blijven. Ze kunnen niet op de waakvlam en moeten dan ook elke nacht 
jagen. Vaak kiezen ze dan jachtgebieden die dichter bij de kraamverblijven liggen om vliegkosten te besparen. 
Andersom moeten kraamverblijven ook bij geschikte jachtgebieden liggen. In die periode verliezen de vrouwtjes 
desnoods veel aan lichaamsgewicht. Wanneer het in die gevoelige periode erg koud is of veel regent lijkt er 
minder gejaagd te worden, maar vaak 2!oeken ze dan beschutte, micro-klimatisch gunstige plekken op, waar toch 
nog wat te halen valt. Desondanks leiden langere perioden met kou en slecht weer in juni en juli tot ondervoeding 
en hoge sterfte onder de jongen. 
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paring 
In het voorjaar, maar bij de meeste soorten in de herfst, laten mannetjes zich horen in fel verdedigde 
baltsterritoria of paarplaatsen. Vanuit een paarverblijf in een spleet of holte in een boom, vogelnestkast, 
vleermuiskast of huis, of gewoon rondvliegend in hun territorium, worden luid roepend concurrenten verjaagd en 
vrouwtjes gelokt. De territoria en paarverblijfplaatsen liggen niet zomaar verspreid in het landschap, maar in 
groepen bij elkaar. Logischerwijs liggen ze vooral daar waar veel vrouwtjes voorbijkomen op weg naar hun 
jachtgebied of op weg door Europa tijdens de trek. 
Voor zulke baltsplaatsen zijn oudere lanen, bospercelen en parken met veel boomholtes van groot belang, maar 
ook de buitenwijken van steden langs de kust en bij de rivieren. Vooral langs rivieren en bij meren en plassen 
worden zulke baltsplaatsen gevonden. De succesvolle mannetjes lukt het een paargroep van soms wel7 -10 
vrouwtjes bijeen te krijgen. Het gaat daarbij niet om harems, maar om steeds weer nieuwe voorbijtrekkende 
vrouwtjes. Beide seksen gedragen zich dus promiscu it. 
Deze schakel van het netwerk kan in het zomergebied liggen, maar ook op grotere afstand, en dan vaak op de 
weg naar de winterverblijven. Bij de over grote afstanden trekkende ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 
bijvoorbeeld vormen de traditionele baltsplaatsen stapstenen voor de vrouwtjes op weg van noord en noordoost 
Europa naar zuid en zuidwest Europa. De netwerken binnen Nedertand zijn daarmee onderdeel van een netwerk 
op Europese schaal. 

van andere soorten is de zwermfase aan het begin van de overwinteringperiode de tijd van balts en paring. Er 
worden ook paringen tijdens de overwintering waargenomen, maar eigenlijk maar mondjesmaat. Het is vooral 
zwermfase in de herfst, waarin grote groepen vleermuizen dagenlang steeds weer opnieuw zwermen bij de 
ingangen van en in de "winterverblijven'. Soms ligt daar een echte baltsarena. In de zwermfase komen dieren 
van grote afstanden en van verschillende kolonies en populaties bijeen op de zwermlocaties. Het 'winterverblijf 
en structuren in de omgeving daarvan bieden de feitelijke paarverblijven. 

winterslaap en trek 
Voor veel soorten is er geen duidelijke noord - zuid trek tussen broedgebied in de zomer en 
winterfoerageergebied in de winter, zoals bij veel insectenetende vogels. In de winter gaan vleermuizen in 
winterslaap in wat wij 'winterverblijven' noemen. Deze verblijfplaatsen kunnen we typeren als veelal onderaardse, 
donkere, vochtige, tochtvrije, relatief ongestoorde ruimtes met een stabiele temperatuur een paar graden boven 
het vriespunt. Er worden echter ook boomholtes gebruikt, waarbij soms een en dezelfde holte als kraamverblijf, 
paarverblijf en winterverblijf dienst doet En er wordt ook relatief oppervlakkig in spleten in rotsen, en in de 
tegenhangers daarvan in gebouwen overwinterd. Verschillende soorten kiezen verschillende verblijfplaatsen. 
De strategie is om met hun lichaamsfuncties op de spaarvlam, 'koud en star' (lethargisch) in het winterverblijf te 
hangen, energie te sparen en zo te wachten op het voorjaar. Het is van belang dat de temperatuur in het 
winterverblijf niet te hoog wordt, maar ook niet onder het vriespunt daalt, omdat dan teveel energie verbruikt zou 
worden. Dit is de strategie van de stabiele winterslaap. Toch worden deze vleermuizen ook af en toe wakker, om 
even te vliegen, een ander plekje te zoeken of te paren. 
Sommige soorten, zoals de bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis, lijken zich '-
niet echt helemaal in de winterslaap onder te dompelen. Ze blijken bij zacht weer ook in de winter steeds weer 
actief te zijn. Grootoorvleermuizen, die gespecialiseerd zijn in het van bladeren . of muren af pikken van niet-
actieve prooien, jagen zelfs bij temperaturen onder het vriespunt nog op zolders en in ondergrondse structuren 
op overwinterende vlinders. 

De meeste vleermuissoorten 'trekken' in de herfst en voorjaar over korte tot middellange afstanden, in allerlei 
richtingen tussen geschikte zomerleefgebieden en winterverblijven. Het is dus niet zo'n lange-afstandsmigratie 
met een duidelijke noord-zuid richting als bij veel trekvogels. Afhankelijk van het aanbod aan geschikte 
winterverblijven, overwinteren ze ook direct in het zomerleefgebied, soms zelfs in dezelfde verblijfplaats. In feite 
gedragen ze zich dus veelal als standpopulatie. 

Onderzoek met geringde vleermuizen toont ons echter ook de uitzonderingen. De ruige dwergvleermuis, of in 
ieder geval een deel van de populatie van de ruige dwergvleermuis, trekt vanuit kraamgebieden in het 
noordoosten van Europa over afstanden van 1500 - 2000 kilometer in zuidwestelijke richting, om daar te 
overwinteren. Ook bij de rosse vleermuis zijn bewegingen in globaal noord/noordoost - zuid/zuidwest richting 
bekend over afstanden van 1 000- 1500 kilometer, maar ook populaties die ook overwinteren in het gebied waar · 
ze 's zomers wonen. Van de meervleermuis is trek vanuit verblijfplaatsen in noordwest Nederland naar 
winterverblijven in Zuid-Limburg, de Ardennen en het Weserbergland in Duitsland bekent. Maar ook bij deze 
soort overwinteren dieren in of dichtbij het zomerleefgebied. Ze leggen afstanden van 50 - 350 kilometer af. Het 
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ringen van de tweekleurige vleermuis heeft duidelijk gemaakt dat deze soort vanu~ noord/noordoost Europa 
gemakkelijk afstanden tot 1500 kilometer aflegt. En in Nederland bijvoorbeeld vinden we de soort met een 
duidelijke piek in de herfst. Het suggereert trek, maar een heel duidelijk patroon hebben we echter nog niet 
kunnen ontdekken. 

De stapstenen van . baltsgebieden van rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen laten zien dat de 
kuststreken en rivierdalen van belang zijn als trekzones. Opvallens is ook dat de dichtheid van ruige 
dwergvleermuizen bij open water en in bosgebieden in die gebieden ineens sterk toeneemt. Hoe trekroutes 
precies lopen is echter niet bekend. Meervleermuizen zien we soms doortrekken boven rivieren en kanalen. 
Maar de puzzel is slechts zeer fragmentarisch. Kortom van de vleermuistrek weten we nog lang niet genoeg. 

een netwerk in het landschap 
Vleermuizen gebruiken dus in het landschap een netwerk van deelleefgebieden met verschillende functies: 
verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden. Ze leven daarbij volgens een duidelijke seizoen- of levenscyclus: 
winterslaap, trek, balts- en paartijd (sommige soorten), kraamperiode, balts- of paartijd (weer andere soorten), 
trek en weer winterslaap. De perioden van trek, balts en paring overlappen, en ook in de winter wordt wel 
gepaard. 

Tabel1. De globale jaarcyclus van vleennuizen. De grenzen tussen de verschillende perioden zijn indicatief: ze verschillen per soort en zijn ten 
dele afhankelijke van de weersomstandigheden/ temperaturen. 

J I F I M A 

I I I I I I 
globale jaarcyclus 

I I 1 I l Tijdelijk 
winterverblif Verblijf 

I I I I I I 
winterslaap Trek 

I I I I I zwermfase I 

I I I l l paartijd I 

M I J I J A [ S I O I N I D 

I I I I l I l I l I I I I 

zomerverblijfplaats t t tijdelijk verblijf I I I I 
(kraam)verblijfplaats paarverblijf I terr~orium winterverb61 
t t 

I I I 
kraamtijd 

I I I 
I I I 

I I I I I l I I I I 
paartijd I trek winters!aap 

l I I I I zwermfase I I I I 

l l l I I I l J I I 

Vleermuizen zoeken in het landschap (deel) leefgebieden 
die in de loop van het seizoen verschillende functies 
vervullen. Soms zijn deze gebieden en functies in de ruimte 
gescheiden, maar het kan ook om hetzelfde gebied of 
object gaan. In de jaarcyclus van winter via zomer naar 
winter zijn dat de functies: winterverblijf (zwart), 
(voo~aars)zwermverblijf I paarterritorium en paarverblijf 
(lichtgroen), trekroute, tussentijds verblijf en kraamverblijf 
(donkergroen), en dan weer paarterritorium en paarverblijf, 
trekroute, (najaars)zwermverblijf I paarterritorium en 
paarverblijf en weer winterverblijf .. 

In de zomer biedt het landschap de jachtgebieden die in 
verschillende fases van het seizoen worden gebruikt en de 
min of meer dagelijkse vliegroutes tussen jachtgebied en 
verblijfplaatsen, en tussen de verblijfplaatsen van het 
netwerk van een kolonie. In voo~aar en herfst, tijdens de 
trek, komen daar nog de grootschaligere verbindingsroutes 
tussen de in verschillende fases van het seizoen gebruikte 
leefgebieden bij. Deze laatste kunnen op regionale schaal, 
landelijke schaal tot op de Europese schaal spelen. 

Een 'vleermuisleefgebied' is in feite een complex en 
dynamisch netwerk in het landschap. 
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3. Richtlijnen en wetten rondom van de Nederlandse vleermuissoorten 

3.1 Inleiding 

Vleermuizen en hun leefgebieden kunnen in conflict komen of slachtoffer worden van het ontwikkelen, aanleggen 
en gebruiken van windturbines. Vleermuizen en hun leefgebieden genieten een internationale en nationale 
wettelijke bescherming. In dit hoofdstuk wordt eerst de beschermingsstatus van het internationale naar het 
nationale niveau beschreven. Vervolgens wordt in een nadere analyse van de bepalingen van de Europese 
Habitat Richtlijn en de Flora en Faunawet nagegaan wat dit betekent voor het ontwikkelen·, aanleggen en 
gebruiken van windturbines. 

Al sinds 1973 zijn vleermuizen zijn in Nederland door de Natuurbeschermingswet beschermd. De directe 
aanleiding hiervoor vormde onder andere de sterke achteruitgang en het uitsterven van soorten in de 
mergelgroeven in Zuid-Limburg. Nederland heeft op grond van internationale wet- en regelgeving en conventies 
de verplichting op zich genomen tot het beschermen van in de bijlagen van deze conventies nader genoemde 
vleermuissoorten en hun leefgebieden. 

3.2 De Conventie van Bern 

Vleermuizen zijn op internationaal niveau allereerst beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn. 
De Conventie van Bern (Bem Convention on the GanseNation of European Wildfife and Natural Habitats) 
verplicht Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming van soorten die in Annex 11 
van die conventie worden genoemd (alle vleermuissoorten behalve de gewone dwergvleermuis welke in bijlage 
Annex 111 is opgenomen; zie tabel 02). 
Het in het kader van de Conventie van Bern onder verantwoordelijkheid van de Raad van Europa opgestelde 
Action Plan for the GanseNation of the pond bat (Myoüs dasycneme) in Europe, verplicht Nederland tot het 
ontwikkelen van nationaal beleid en een actie plan gericht op de bescherming van deze soort. Het eveneens in 
dit kader opgestelde Action Plan for the ConseNaüon of the greater harseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) 
in Europe is voor Nederland minder relevant omdat anno 2007 geen hoefijzerneuzen in Nederland voorkomen. 

3.3 De Conventie van Bonn & de "Bats Agreement' 

De conventie van Bonn (Bonn Convention on the GanseNation of Migratory Species of Wild Anima/s) verplicht 
Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming van de in Annex 11 van de conventie 
genoemde soorten en hun leefgebied. 

Als nadere regionale uitwerking van de Conventie van Bonn, is er een speciale onder deze conventie opgestelde 
regionale "Overeenkomst voor de Bescherming van Populaties van Europese Vleermuizen, de Agreement on 
the ConseNaüon of Populations- of European Bats, ook wel Bats Agreement (tekst op: 
http://www.eurobats.org/documents/agreement_text.htm). De overeenkomst is in december 1991 door 
Nederland ondertekend en in oktober 1993 geratificeerd. 
Deze regionale overeenkomst verplicht Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de 
bescherming van de in annex 1 van de conventie genoemde vleermuissoorten en hun leefgebied. 
De maatregelen betreffen: actieve bescherming van vleermuizen; een verbod op vangen en doden; beschermen 
van voor vleermuizen belangrijke leefgebieden; het promoten van professionele aandacht en nemen van 
verantwoordelijkheid; promoten van publiek bewustzijn; het voorkomen van gebruik van gevaarlijke pesticiden en 
houtbeschermingsmiddelen; en het stimuleren van onderzoek. Tevens dient de bescherming een goede 
wettelijke basis te worden gegeven. Dit laatste is via de lijn van de uitwerking van de Europese Habitatrichtlijn in 
de Flora- en Faunawet, geïmplementeerd. 

De Bats Agreement werkt vanuit het Eurobats Secretariaat, en met regelmatige bijeenkomsten van een Advisory 
Committee en zogenaamde intersessional werking groups van specialisten. De Advisory Committee en de 
intersessional werking groups bereiden samen met het secretariaat resoluties voor die tijdens de officiële Meeting 
of the Parties (kunnen) worden vastgesteld. 

De Advisory Committee to the Agreement on the GanseNation of Bats in Europe heeft o.a. de meervleermuis en 
ruige dwergvleermuis aangewezen als prioritaire soorten en er eigen actieplannen voor ontwikkeld. 
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Tabel 2: Overzicht van de status van de Nedertàndse vleermuissoorten in internationale en nationale richtlijnen en wetten. BERN = Conventie 
van Bern; Bijlage 11: de strikt beschermde soorten; bijlage 111: de beschermde soorten. BONN= Conventie van Boon; Bi~age 11: soorten waarvoor 
nationale en internationale bescherming noodzakelijk is. EUROBATS: regionale overeenkomst onder de Conventie van Bonn. EHRL = 
Europese Habitatrichtlijn; Bijlage 11: de soorten waarvoor een coherent netwerk van speciale beschermingszone's moet worden ingericht; bijlage 
IV: de strikt beschermde soorten; 
F&F wet= Flora en Faunawet; RL= Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nedertand status 19941

: VN =verdwenen, BE= 
bedreigd, 't<JN = kwetsbaar, GE = gevoelig; RL IUCN = internationale Rode Lijst van de IUCN: 'r<W = kwetsbaar, LR-bb = lager risico - bijna 
bedreigd. 
o = niet of zeer zelden aan te treffen. 

=zeldzaam. 

- = Vn] algemeen tot algemeen. 

Soorten van de Nederlandse fauna 
Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum 
Kleine hoefijzerneus Rhmolophush~pos~e~ 

I ~eermuis ~s mys!acinus 
Brandt's vleermuis Myotis brandtii 
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus 
Franjestaart Myotis natteren 
Bechstein's vleermuis Myotis bechsteinii 
Vale vleermuis Myotis myotis 
Watervleennuis Myotis daubentonii 
Meervleermuis Myoásda sycneme 
Ruige ... u is Pipislmllus nathusii 

1 Gewone 
dwergvleermuis Pipisfrellus pipistrellus 
Rosse vfeennuis Nyctalus nodula 
Bosvleermuis Nycta/us /eisleri 

I Laatvlieger Eptesicus serotinus 
Tweekleurige vleermuis Vesperti/ia murinus 
Mopsvleermuis Barbastelia barbaste/lus 
Gewone 
grootoorvleennuis Pleootus auritus 
Grijze 
grootooiVleermuis Plecotus austriacus 

Overige in Nederland waargenomen soorten 
Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 
Kuhl's dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii 
Grote rosse vleermuis Nycta/us /asiopterus 
Noordse vleermuis Eptesicus ni/ssonii 

z z ~~ 
_..J 

~~ 
z 0::: z 0::: 

~~ ~~ UJ 0 :::c 
al al p:jal w 

+ 11/IV + VN LR-bb 
+ 11/IV + VN KW 
+ IV + I 
+ IV + GE 
+ 11/IV + BE KW 
+ IV + KW I 
+ 11/IV + GE KW 
+ 11/IV + BE LR-bb 

u + N + 
11 11 + 11/IV + KW .:i 

11 11 + IV + .I 

111 11 + IV + 
I 

+ IV + 
+ IV + LR-bb 
+ IV + 
+ IV + 
+ 11/IV + GE 
+ IV + 

I 
11 11 + IV + GE 

11 11 + IV + 
11 11 + IV 
11 11 + IV 
11 IJ + IV 

De Kleine dwergvleermuis is nog niet aangetroffen in Nederland. De verwachting is dat deze soort deel uit maakt van de Nederlandse Fauna en 
ze is daarom op de soortenlijst van de Flora en Faunawet opgenomen. De Kuhl's dwergvleermuis is een zuid Europese soort. en alleen bekend 
van een waarneming van een vermoedelijk getransporteerd dier. De grote rosse vleermuis is eveneens een zuid Europese soort Deze soort is 
in staat over grote afstanden te vliegen en is in Nedertand alleen bekend van een waarneming als (vennoedelijk) dwaalgast. De noordse 
vleermuis is een noord Europese soort en wordt af en toe gevonden op als dwaalgast op booreilanden voor de Nederlandse kust 

1 In 2006 is een nieuwe beoordeling van de indeling in 1994 en een beoordeling van de status in 2006 gemaakt. De nieuwe indelingen zijn 
bekend, maar zijn pas openbaar vanaf het moment dat deze door de Minister van LNV zijn vastgesteld. 
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Recent is door een werkgroep en onder consultatie van deskundigen buiten de werkgroep een resolutie 
opgesteld met betrekking tot vleermuizen en windenergie en richtlijnen voor beoordeling van de effecten op 
vleermuizen [Doe. EUROBATS. MoPS. 12. Rev.1, Draft Resolution S.6: Wind Turbines and Bat Popuiatiens + 
Doe. EUROBATS. MoPS. 12. Rev.1, Draft Resolution S.6: Annex 1]. Deze is tijdens de Sth Session of the 
Meeting of Parties Meeting of de Parties (Ljubljana, Sloven ia, 4 - 6 September 2006) vastgesteld. 

Resolutie S.6: Wind Turbines and Bat Popuiatiens roept de staten die de Bats Agreement hebben geratificeerd 
op 

1. aandacht te vragen voor de impact die wind turbines kunnen hebben op vleermuispopulaties; 
2. aandacht te vragen habitats en locaties zullen zijn, op zowel de locale, regionale als nationale schaal, 

welke ongeschikt zijn voor het plaatsen van windturbines; 
3. ontwikkelaars en exploitanten van windturbines en windparken bewust te maken van de noodzaak 

onderzoek en monitoring te ondersteunen; 
4. de noodzaak te erkennen om geschikte methoden te vinden om de trekbanen van migrerende 

vleermuizen te inventariseren; 
S. geschikte nationale algemene standaard richtlijnen te ontwikkelen voor het onderzoeken van effecten van 

windenergie, gebaseerd op de algemene richtlijnen weergegeven in Annex1 van de resolutie. 

Bovendien roept ze de Advisory Committee op: 
6. om, samen met het Secretariaat van de Bats Agreement, toe te zien op publicatie van deze algemene 

standaard richtlijnen; 
7. tot het regelmatig actualiseren van deze algemene richtlijnen. 

3.4 De Europese Habitatrichtlijn 

De conventies van Bern en Bonn worden geïmplementeerd door uitwerking van de Europese Habitatrichtlijn. 
De Europese Habitatrichtlijn (EHRL), de "Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijkehabitatsen de wilde flora en fauna", is gericht op leefgebied én soorten, en 
moet uitvoering geven aan de bescherming vanuit de Conventies van Bern en Bonn. 
De EHRL wordt in Nederland samen met de Europese Vogelrichtlijn (richtlijn (EEG) nr. 79/409) geïmplementeerd 
als 'Europese Vogel- en Habitatrichlijn (VHRL)'. 

Om de met de conventies nagestreefde bescherming door te laten werken tot op het nationale niveau, is het 
verankeren van bepalingen en vereisten vanuit de richtlijn in de nationale wetgeving onderdeel van de 
implementatie van de EHRL I 'kJ RL. 
De EHRL richt zich op de strikte bescherming van soorten genoemd in bijlage IV, en het ontwikkelen en beheren 
van een coherent netwerk van habitats voor soorten van communautair belang voor de soorten genoemd in 
Bijlage 11. In Nederland is het aspect van de soorten uitgewerkt in de Flora en Faunawet, en het aspect van de -
gebieden in de (nieuwe) Natuurbeschermingswet en de aanwijzing van een netwerk van Natura 2000 gebieden. 

In paragraaf 3. 9 worden de voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante 
(delen van) artikelen van de EHRL in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het oogpunt van de 
vleermuizen besproken en geïnterpreteerd. 

3.5 De Flora en Faunawet 

De Europese Habitatrichtlijn wordt geïmplementeerd door de uitwerking van de Flora en Faunawet 
De recente Flora- en Faunawet (Wet van 2S mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten) vervangt sinds 1 april 2002 de oude Natuurbeschermingswet en is de soortgerichte 
uitwerking van de Habitatrichtlijn op ons nationaal niveau. 

De Flora- en Faunawet verplicht ons zorgvuldig om te gaan met de inheemse flora en fauna, en niets te doen 
waarvan we weten, of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat het nadelig zal zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen. De 
Flora- en Faunawet verbiedt het doden en verontrusten van vleermuizen en van hun vaste rust- en 
verblijfplaatsen. De wet gaat uit van het "nee, tenzij "-beginsel. Alleen wanneer een ingreep van groot openbaar 
belang is, er geen ·bevredigend alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 
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instandhouding van de soort kan ontheffing worden verkregen. Het is dan verplicht maatregelen te treffen die de 
nadelige gevolgen voorkomen, opheffen of zoveel mogelijk beperken. 

Voor het proces van ontwikkeling, aanleg en gebruik van windturbines of windparken houdt dit in dat er voor de 
ontheffingsaanvraag voor de Flora- en Faunawet, een strenge afweging van het nut en de noodzaak van de 
activiteit en van de ecologische effecten moet komen. Er moet worden nagegaan of er vleermuissoorten 
voorkomen, of er mogelijk nadelige gevolgen voor hun leefgebied optreden, of er dieren gedood of verwond 
kunnen worden, en of er verblijfplaatsen verstoord worden. Er dienen maatregelen genomen te worden om 
eventueel optredende negatieve effecten te vermijden, mitigeren en compenseren. 

In paragraaf 3.10 worden de voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante 
(delen van) artikelen van de Flora en Faunawet in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het 
oogpunt van de vleermuizen besproken en geïnterpreteerd. 

3.6 De Natuurbeschermingswet 

De Europese Habitatrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. De (herziene) 
Natuurbeschermingswet (VVet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en 
landschap [Natuurbeschermingswet 1998], met de aanvullingen daarop in de Wet van 20 januari 2005 tot 
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europese rechtelijke verplichtingen) is per januari 
van 2005 de gebiedsgerichte uitwerking op nationaal niveau van de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 
(richtlijn (EEG) nr. 79/409) . 

De EHRL en de Natuurbeschermingswet vragen, als aanvulling op de soortgerichte bescherming, om het 
inrichten van een coherent netwerk van speciale beschermingszones voor de habitats en soorten van bijlage 11, 
waarin ook enkele vleermuissoorten zijn opgenomen (zie tabel2). Dit is het netwerk van Natura2000 gebieden. 
Bij ontwikkeling, aanleg en gebruik van windturbines of windparken houdt dit in dat er passende beoordeling 
nodig is van de effecten daarvan op de instandhoudingsdoelstelling m.b.t. van habitats en soorten in deze 
gebieden. Daarbij gaat het niet alleen om effecten ingrepen in de Natura2000 gebieden, maar ook om effecten 
van ingrepen op (grotere) afstand. Voor vleermuizen, die zich als mobiele soorten op een relatief groot 
schaalniveau door het landschap verplaatsen, verdienen daarbij de (dagelijkse) verbindingsroutes tussen 
verblijfplaatsen en voedselgebieden, en voor de seizoensmigratie gebruikte routes extra aandacht. Een 
passende beoordeling kan deel uit maken van een m.e.r. (Art 19f2). Er dienen maatregelen genomen te worden 
om eventueel optredende negatieve effecten te vermijden, mitigeren en compenseren. Maatregelen ter 
vermijding en compensatie van significante negatieve gevolgen dienen effectief te zijn op het moment dat de 
negatieve effecten intreden, tenzij kan worden aangetoond dat deze gelijktijdigheid niet noodzakelijk is om de 
bijdrage van het betrokken gebied aan Natura 2000 veilig te stellen. 

De voor vleermuizen in relatie tot windenergie relevante artikelen en bepalingen worden gevonden in de 
paragrafen § 1. Rechtsgevolgen beschermde natuurmonumenten, Artikel 16 en § 2. Rechtsgevolgen gebieden 
ter uitvoering van Europeesrechtelijke verplichtingen, Artikel19. 

Omdat de wezenlijke hieruit voortvloeiende verplichtingen in feite al worden besproken in de paragrafen 3. 9 
m.b.t. de Flora en Faunawet, en 3.10 m.b.t. de EHRL, wordt de Natuurbeschermingwet niet nader geanalyseerd. 

3.7 m.e.r. • milieu effecten rapportage 

De m.e.r., het planologische proces met betrekking tot de milieu effecten rapportage, vloeit voort uit de Europese 
richtlijn voor m.e.r., en is geregeld in de Wet Milieubeheer en in het Besluit milieu-effectrapportage 1994. De 
m.e.r. staat voor het uitgewerkte milieu effecten rapport. 
Het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is een AMvB vanuit de Wet Milieubeheer. Beoordeling van de effecten 
op het milieu moet worden uitgevoerd voor projecten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu. Het kan daarbij gaan om een toetsing van alternatieven. Uiteindelijk gaat het om het beoordelen van de 
effecten en het nemen van maatregelen ter vermijding, mitigatie en compensatie van die effecten. 

In het Besluit m.e.r. 1994 staat aangegeven voor welke projecten dat geldt en een m.e.r.-beoordeling moet 
wórden toegepast. Met betrekking tot windenergie geldt dit voor: 
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De constructie van installaties of bouwwerken in, op, of boven de zeebodem, dan wel in de ondergrond daarvan. 
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 1 hectare of meer of een hoogte van 
N.A. P. +1 00 meter of meer dan wel indien het de constructievan installaties of boLJINWerken betreft voor het 
opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of betrekking heeft op 10 molens of meer. 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van één of meer met elkaar samenhangende installaties voor het opwekken 
van elektriciteit door middel van windenergie. In in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of betrekking heeft op 10 molens of meer. 

Daarbij wordt vanuit het ecologisch perspectief bijzondere aandacht gevraagd voor de relatie tot beschermde 
natuurgebieden, aangewezen ecologische verbindingszones, de ecologische hoofdstructuur en als Natura2000 
gebied aangewezen gebieden. 

Het m.e.r. beslu~ noemt geen soorten. De commissie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag over de richtlijnen voor 
de inhoud van het m.e.r. en kan adviseren dat de effecten op vleermuizen onderzocht moeten worden. 

De bepalingen vanu~ de EHRL, Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet maken het logisch dat 
effecten op vleermuizen beoordeeld worden. U~eindelijk zal er in voorkomende gevallen voor de realisatie van 
windturbines of windparken immers ook een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig zijn, of een passende 
beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet. In de Natuurbeschermingswet wordt ook expliciet 
aangegeven, dat een passende beoordeling deel uit maken kan van een m.e.r. (Art 19f2). 

3.8 s.m.b. - strategische milieu beoordeling 

De EG-richtlijn strategische milieubeoordeling (Europese Richtlijn 2001/42/EG) ofweldeSMB-richtlijn voegt een 
instrument toe, vooraf aan enlof aanvullend aan de m.e.r. Het gaat hier om een instrument dat moet werken op 
een abstracter niveau van de beoordeling van (beleidsmatige, strategische, kadervormende) plannen en 
programma's. De implementatie wordt net als bij de m.e.r. via de Wet Milieubeheer geregeld. Hierin wordt de 
s.m.b. benaderd als een m.e.r. voor plannen, met uiteindelijk een SMB van plannen. De richtlijn vraagt voor de 
s.m.b. expliciet om aandacht voor biodivers~eit en soorten. 

Een strategische milieubeoordeling is van toepassing voor plannen en programma's met mogelijk belangrijke 
gevolgen voor het milieu, welke wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven zijn, en welke betrekking hebben 
op 

- landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme, ruimtelijke ordening en grondgebruik, en waarbinnen activiteiten worden aangewezen of 
overwogen die het kader vormen voor een m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activite~ zoals die 
zijn opgenomen in bijlage I of 11 van de Europese richtlijn m.e.r. 

- enlof plannen waarvoor een passende beoordeling is vereist op grond van de Europese Habitatrichtlijn 
(92/43/EG). 

Het beoordelen van effecten van windenergie op vleermuizen in een s.m.b. zou aan de orde kunnen zijn bij 
beleidsmatige momenten van 

- locatiekeuze (binnen stimuleringsprogramma's voor ontwikkeling) van windenergie op landelijke of 
provinciale schaal in relatie tot migratiezones van vleermuizen, of concentratiegebieden van soorten met een 
hoog risicoprofiel, 

- keuze voor stimulering van een groter aantal molens met kleinere vermogens versus een kleiner aantal 
molens met grotere vermogens en dergelijke. 
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3.9 Analyse van relevante artikelen en bepalingen in dè Europese Habitat Richtlijn 

De voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante (delen van) artikelen van 
de EHRL worden in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het oogpunt van de vleermuizen 
besproken en geïnterpreteerd. 

De kern van de EHRL is vervat in artikel 2. We beginnen daarom met artikel 2. 

Artike/2 
1. Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het.waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand 
houden van de natuurlijke habitats .!!! de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lid-Staten 
waarop het Verdrag van toepassing is. 
2. De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en 
plantesoorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen. 
3. In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op 
economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. 

Artikel 2 geeft aan dat de EHRL niet alleen doelt op habitats maar ook op soorten. Dat wordt in latere artikelen 
explicieter gemaakt. 
Het gaat om soorten van gemeenschappelijk Europees belang. In bijlage IV wordt gespecificeerd welke soorten 
dat zijn. Alle Europese vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV. 
Het gaat erom de gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Het gaat dus om bescherming 
en waar nodig om maatregelen ter verbetering. Wat moet worden verstaan onder een gunstige staat van 
instandhouding wordt in artikel1 gedefinieerd. 
Artikel 2, lid 3 geeft aan dat er rekening gehouden dient te worden met andere belangen. De EHRL erkent dus 
expliciet dat andere maatschappelijke wensen afgewogen moeten worden tegen de maatschappelijke wens de 
biologische diversiteit te waarborgen. 

Artikel 1 geeft de definities. 

Artike/1 
In deze richtlijn wordt verstaan onder 
a) Instandhouding: een geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke 
habitats én populaties van wilde dier- en plantesoorten in een gunstige staat van instandhouding als bedoeld 
in de letters e) en i; 

Instandhouding (als actie) is het geheel van maatregelen gericht op een gunstige staat van instandhouding. 
Het onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve effecten door het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken 
van windturbines op vleermuizen, evenals het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten behoort 
zeker tot de in die zin gewenste maatregelen. 
Het gaat om natuurlijke habitats én soorten. Op soorten gerichte maatregelen zijn dus expliciet aan de orde. Het 
gaat bovendien om de populatie§ van soorten. Het gaat daarmee niet om de abstractere ecologische entiteit van 
'de populatie van een soort in Europa', maar om de populaties van een soort in een specifieke habitat of 
leefgebied: de in een concreet verblijf wonende populatie vleermuizen, de langs een concrete 
landschapsstructuur trekkende populatie vleermuizen et cetera. 

Artike/1 
In deze richtlijn wordt verstaan onder 
e) staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: de som van de invloeden die op de betrokken 
natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering 
kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van 
invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel 2 
bedoelde grondgebied. 
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De staat van instandhouding van een habitat is de som van invloeden op de soorten die inwerken op het 
natuurlijke voorkomen en verspreiding, die functies als verblijfplaats, jachtgebied of vliegroutes en trekroute van 
vleermuizen zouden kunnen aantasten en die eventueel het voortbestaan zouden kunnen aantasten. 
Mogelijke negatieve invloeden van ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op vleermuizen 
behoren tot die som van invloeden, evenals mogelijke positieve effecten of het tegengaan van negatieve effecten 
door een goede afweging in het planproces en door het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. 

Specificaties van Arlike/1, lid e. 
De "staat van instandhouding" van een natuurlijke habitat wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 
-de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare 
toekomst vermoedèlijk zullen blijven bestaan, en 
-de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als bedoeld in letter i); 

De staat van instandhouding van een habitat is gunstig wanneer de voor de typische soorten specifieke structuur 
en functies, zoals verblijfplaats, jachtgebied of vliegroutes en trekroutes van vleermuizen, (blijven) bestaan. De 
staat van instandhouding van de habitat is immers gunstig wanneer de staat van instandhouding van de typische 
soorten gunstig is. 

Specificaties van Artike/1, lid i. 
i) staat van instandhouding van een soort het effect van de som van de invloeden die op de betrokken 
soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte 
van de populatie§ van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied. 

De "staat van instandhouding" wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 
- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is 
van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange 
termijn zal blijven, en 
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen 
worden, en 
-er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op 
lange termijn in stand te houden; 

De staat van instandhouding van een soort is de som van invloeden op de soorten die inwerken op het 
natuurlijke voorkomen en verspreiding en de grote van de populaties zouden kunnen veranderen. 
Mogelijke. negatieve invloeden van ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op vleermuizen 
behoren tot die som van invloeden, evenals mogelijke positieve effecten of het tegengaan van negatieve effecten 
door een goede afweging in het planproces en door het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. 
De gunstige staat van instandhouding. van de soort moet blijken uit populatiedynamische gegevens, de 
verspreiding van de soort en van de grootte van de habitat. De populatie§ van soort moet stand kunnen houden. 

Specificaties van Artikel1, lid I. 
I) speciale beschenningszone: een door de Lid-Staten bij een wettelijk, bestuursrechtelijk en/of op een 
overeenkomst berustend besluitaangewezen gebied van communautair belang waarin de 
instandhoudingsmaalregelen worden toegepast die nodig zijn om de natuurlijke habitats en/of de 
populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een gunstige staat van instandhouding 
te behouden ofte herstellen; 

Speciale beschermingszones (coherent netwerk van Natura 2000 sites gevormd door de Vogel en Habitat 
richtlijn gebieden) worden aangewezen voor de habitats en/of de soorten. Tot de te nemen 
instandhoudingsmaatregelen behoren zeker ook het onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve 
effecten van windturbines op vleermuizen, evenals het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. In 
artikel 3 en 6 worden de richtlijnen voor de Speciale beschermingzones nader ingevuld. 
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Artike/3 
1) Er wordt een coherent Europees ecologisch netwerk gevormd van speciale beschermingszones, Natura 
2000 genaamd. Dit netwerk, dat bestaat uit gebieden met in bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats!!!. 
habitats van in bijlage 11 genoemde soorten, moet de betrokken typen natuurlijkehabitatsen habitats van 
soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in 
voorkomend geval herstellen. 

Het coherente netwerk van speciale beschermingszones dient ook te worden aangewezen als een coherent 
netwerk voor de soorten van bijlage 11. Voor Nederland zijn dat de meervleermuis (Myotis dasycneme), de 
ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), de vale vleermuis (Myotis myotis), de Bechstein's vleermuis (Myotis 
bechsteinil) en de mopsvleermuis (Barbastella barbastellus). 
Coherentie tussen de speciale beschermingszones op landelijke en Europese schaal betekent dat de functie van 
het landschap als dagelijkse vliegroute, verbinding tussen populaties en als seizoensgebonden trekroute tijdens 
de migratie goed moet zijn. 

Artike/3 
3) Waar zij zulks nodig achten, streven de Lid-Staten naar bevordering van de ecologische coherentie 
van Natura 2000 door het handhaven en in voorkomend geval ontwikkelen van de in -artikel 10 
genoemde landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en fauna. 

Het handhaven van voor de coherentie benodigde landschapselementen vraagt om het onderzoeken en 
beoordelen van mogelijke negatieve effecten van windturbines op die landschapselementen en de coherentie, 
evenals het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. 

Artike/6 
1) De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze 
behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke ordeningsplannen deel uitmakende 
beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende 
maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en 
de soorten van bijlage 11 die in die gebieden voorkomen. 

Passende beheersplannen en wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen kunnen het onderzoeken en 
beoordelen van mogelijke negatieve effecten van windturbineS', evenals het vermijden, mitigeren en 
compenseren van die effecten omvatten. Het gaat hier echter om de aangewezen gebieden en om de soorten 
van bijlage 11. 

Artike/6 
2) De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats 
en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende 
factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de 
doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 

Het onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve effecten van windturbines, evenals het vermijden, 
mitigeren en compenseren van die effecten zijn zeker op te vatten als passende maatregelen, ter voorkoming 
van storende factoren en van afname van de kwaliteit. 
Het gaat hier niet alleen om de soorten waarvoor een gebied is aangewezen, maar om alle strikt beschermde 
soorten die op de inventarislijst van de aangewezen gebieden kunnen staan en kunnen gelden als typische 
soorten voor dat gebied. 
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Mike/6 
3) Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval 
inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

4) Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het 
·gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat 
alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 
bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. 

Ook wanneer projecten of ingrepen in het landschap buiten en op afstand van de aangewezen gebieden plaats 
vinden dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden. Het onderzoeken en beoordelen van mogelijke 
negatieve effecten van ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van windturbines op de staat van instandhouding 
van het gebied en de typische soorten behoren tot een passende beoordeling. Lid 4 vraagt expliciet om "alle 
nodige compenserende maatregelen", waarmee vermijden, mitigeren en compenseren van eventuele negatieve 
die effecten expliciet aan de orde is. 
Het gaat hier niet alleen om de soorten waarvoor een gebied is aangewezen, maar om alle strikt beschermde 
soorten die op de inventarislijst van de aangewezen gebieden kunnen staan en kunnen gelden als typische 
soorten voor dat gebied. 

Mike/10 
Wanneer de Lid-Staten zulks in verband met hun ruimtelijke ordeningsbeleid en hun ontwikkelingsbeleid 
nodig achten, en met name om Natura 2000 ecologisch meer coherent te maken, streven zij ernaar een 
adequaat beheer te bevorderen van landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en 
fauna. 
Het gaat daarbij om elementen die door hun lineaire en continue structuur (zoals waterlopen met hun oevers 
of traditionele systemen van terreinbegrenzing) of hun verbindingsfunctie (zoals vijvers of bosjes) essentieel 
zijn voor de migratie, de geografische verdeling en de genetische uitwisseling van wilde soorten. 

Artikel1 0 vraagt om op coherentie tussen de Natura2000 gebieden gericht beleid en adequaat beheer en om het 
bevorderen en adequaat beheren van "de verbindingsfunctie" in het landschap en expliciet ook op de schaal die 
essentieel is voor migratie. 
Het gaat vooral om het actieve ontwikkelende beleid, maar de vraag naar adequaat beheer maakt dat 
onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve effecten van ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van 
windturbines op de verbindingsfunctie voor vleermuizen is zeker aan de orde. De schaal van het ruimtelijk& 
ordeningsbeleid maakt dat ook de vraag naar locatiekeuzes van windparken in relatie tot de verbindingsfunctie 
en de coherentie aan de orde is. 

Artike/11 
De Lid-Staten zien toe op de staat van instandhouding van de in artikel 2 bedoelde soorten 
!m natuurlijke habitats, waarbij zij bijzondere aandacht schenken aan de prioritaire typen 
natuurlijke habitats en de prioritaire soorten. 

In artikel 2 wordt aangegeven dat de richtlijn beoogt dat habitats en soorten in een gunstige staat van 
instandhouding wordt gebracht. Artikel11 geeft aan dat die gunstige staat van instandhouding ook gerealiseerd 
moet worden: naast nemen van maatregelen, ook monitoring van handhaving maatregelen, monitoring van 
effect maatregelen en monitoring van staat van instandhouding. , 
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Arlike/.12 
1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming 
van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, 
waarbij een verbod wordt ingesteld op: 
a) het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten; 
b) het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid 
van de jongen, overwintering en trek; 
d) de beschadiging of de vernieling van de voortplantings-of rustplaatsen. 

Artikel 12 is de aanzet tot implementatie van de strikte bescherming van soorten uit de EHRL in de nationale 
wetgeving (instelling van een systeem van strikte bescherming). Het gaat om alle soorten van bijlage IV. De uitleg 
en artikelen komen uitgebreid aan de orde bij de analyse van de Flora en Faunawet In het geval de EHRL 
strikter is dan de Flora en Faunawet gelden de bepalingen van de EHRL. 
Artikel 12 beschrijft ook de strikte bescherming. Dit houdt in dat het opzettelijk vangen of doden en het opzettelijk 
verstoren verboden is. Hierbij wordt expliciet ook naar kwetsbare perioden (voortplanting, afhankelijkheid van de 
jongen, overwintering, trek) verwezen die ook voor vleermuizen relevant zijn. Het gaat om opzettelijk doden en 
verstoren. Onder Nederlands recht geldt echter dat sprake kan zijn van voorwaardelijke opzet, wanneer een 
ingreep weliswaar niet gericht is op doden of verstoren, maar de initiatiefnemer wel weet of kan weten dat dit het 
gevolg kan zijn. 
Strikte bescherming houdt bovendien in dat beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen 
verboden is. Hierbij is het aspect van opzettelijkheid niet aan de orde. 

Artike/12 
4. De Lid-Staten stellen een systeem in van toezicht op het bij toeval vangen en doden van de diersoorten, 
genoemd in bijlage IV, letter a). In het licht van de verkregen gegevens verrichten de lid-Staten de verdere 
onderzoekwerkzaamheden of treffen zij de instandhoudingsmaalregelen die nodig zijn om te verzekeren dat 
het bij toeval vangen en doden geen significante negatieve weerslag heeft op de betrokken soorten. 

Lid 4 van artikel 12 vraagt om het instellen van en systeem van toezicht voor het bij toeval doden van diersoorten 
van bijlage IV Vleermuizen behoren tot de toevallige slachtoffers van windturbines. 
Tegelijk moet worden onderzocht hoe voorkomen kan worden dat de deze toevallige slachtoffers een significant 
negatieve weerslag hebben, en moeten maatregelen genomen worden om dit te verkomen. 
Omdat vleermuizen bij toeval slachtoffers kunnen worden van windturbines, is het onderzoeken en beoordelen . 
van het optreden van (potentiële) slachtoffers als gevolg van ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van 
windturbines aan de orde. Het gaat hierbij bovendien om het registreren en monitoren van slachtoffers en 
slachtofferrisico nadat een windturbine of windpark gebouwd is. Onderzoek naar het voorkomen van een 
significant negatieve weerslag vraagt enerzijds om een beoordeling van de significantie van de effecten, en 
anderzijds om vermijden en mitigeren. 
Het gaat hierbij zowel om de algemenere en fundamentelere vraagstellingen (invullen van lacunes in kennis) als 
om de beoordelingen en maatregelen op het niveau van een concrete planning of een concreet windpark. 
Beoordeling van de significantie vraagt niet alleen om onderzoek naar slachtofferrisico en aantallen slachtoffers 
maar ook naar de omvang van populaties. 

Artikel 16 
1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen afbreuk 
doet aan het streven de populatie§ van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, 
mogen de Lid-Staten afwijken van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14 en 15, letters a) en b): 
c) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten; 
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Voor overtreding van de bepalingen (bijvoorbeeld het [mogelijk] veroorzaken negatieve effecten door 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines} is een ontheffing mogelijk als wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 

- het is van groot openbaar belang, met in begrip van redenen van economische aard, en voor het milieu 
gunstige effecten; 

- er bestaat geen alternatief (alternatieven moeten dus getoetst worden}; 
- de staat van instandhouding van de betrokken soort blijft gunstig. 

Enerzijds er sprake van 'populatie~ van de betrokken soort', en gaat het over de staat van instandhouding van 
bijvoorbeeld de op een bepaalde locatie voorbijtrekkende populatie, of de in een bepaald verblijf huizende 
populatie, in tegenstelling tot de abstractere 'populatie van een soort'. Anderzijds geldt dit voor 'de populaties in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied'. 

Artike/18 
1} De Lid-Staten en de Commissie bevorderen onderzoek en wetenschappelijk werk dat met het oog op de 
in artikel 2 genoemde doelstellingen (waarborgen biodiversiteit door gunstige staat van instandhouding 
habitatsen soorten) en de in artikel11 bedoelde verplichting (toezien op staat van instandhouding habitatsen 
soorten) nodig is. Ten behoeve van een goede coördinatie van het onderzoek dat in de Lid-Staten en op 
communautair niveau wordt verricht, wisselen zij gegevens uit. 

De Lid-Staten en de Commissie dienen onderzoek en wetenschappelijk werk naar het waarborgen van 
biodiversiteit en in stand houden van habitats en soorten te bevorderen, in relatie tot economische, sociale en 
culturele vereisten, regionale en locale bijzonderheden (artikel 2). Het gaat hierbij zowel om de algemenere en 
fundamentelers vraagstellingen, als bijvoorbeeld om onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen welke nodig 
zijn om ingrepen in het landschap te vakkundig en objectief te beoordelen en maatregelen ter vermijding, 
mitigatie en compensatie effectief te nemen. 
De verwijzing naar artikel 11 vanuit artikel 18 betekent dat onderzoek mogelijk gemaakt moet worden waarin 
zowel juridisch als ecologisch onderzocht kan worden wat dat inhoud en hoe dat vastgesteld kan worden. 

Artike/18 
2) Zij besteden daarbij bijzondere aandacht aan het wetenschappelijke werk dat nodig is om uitvoering te 
geven aan de artikelen 4 (aanwijzing coherent netwerk van Natura 2000 gebieden) en 10 (beleid en beheer 
gericht op coherentie van die gebieden) en stimuleren het onderzoek in grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband tussen de Lid-Staten. 

Artikel 18, lid 2 geeft onder andere aan dat wetenschappelijke werk dat nodig is, om ruimtelijke ordeningsbeleid 
en adequaat beheer van landschapselementen met een verbindingsfunctie te richten op coherentie tussen de 
Natura2000 gebieden, aangepakt moet worden. 

Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het beoordelen van mogelijke negatieve effecten van 
ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van windturbines op de verbindingsfunctie voor vleermuizen, evenals ten 
behoeve van het vermijden, mitigeren en compenseren is aan de orde. Dit kan gaan over de fundamentelere 
kant {migratie van vleermuizen [waar, wanneer en hoe], vlieghoogtes, slachtofferrisico, mogelijkheden tot 
afschrikken of omleiden et cetera) maar evenzeer over de proceskant van beoordelingen (standaards voor 
onderzoeksmethodieken en intensiteit; beoordeling van resultaten; beoordeling impact). 
De schaal van het ruimtelijke ordeningsbeleid maakt dat ook de vraag naar locatiekeuzes van windparken in 
rèlatie tot de verbindingsfunctie en de coherentie aan de orde is. 

3.10 Analyse van relevante artikelen en bepalingen in de Flora en Faunawet 

De voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante (delen van) artikelen en 
bepalingen van de Flora en Faunawet worden in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het oogpunt 
van de vleermuizen besproken en geïnterpreteerd. 
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De kern van de Flora en Faunawet, het voorzorgsprincipe, is vervat in artikel2. We beginnen daarom met artikel 
2. 

Arlike/2 
1) Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun 
directe leefomgeving. 
2) De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkeiWijs kan 
venneeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achteJWege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 
beperken of ongedaan te maken. 

De in artikel 2 geformuleerde zorgplicht eist dat we handelen met nadelige gevolgen achterwege te laten 
(vermijden), of maatregelen nemen om dit te voorkomen (vermijden), beperken (mitigeren) of ongedaan maken 
(compenseren). 
We moeten dus mogelijke negatieve invloeden van ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op 
vleermuizen onderzoeken en beoordelen, en tegengaan door een goede afweging in het planproces en door het 
vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. 
Het gaat om maatregelen die in redelijkheid gevergd kunnen worden. Er is dus ruimte voor onderhandeling en 
interpretatie. Wat redelijk is en in proportie staat, wordt in overleg met de ontheffingverlener (Dienst Regelingen 
en Dienst Landelijk Gebied als beoordelaars van een ontheffingaanvraag) en deskundigen ingevuld. Het gaat 
erom redelijk en proportioneel te zijn in relatie tot de ingreep en de nadelige effecten. 

Er wordt aangegeven, dat dit verplicht is voor iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat er nadelige 
gevolgen zouden kunnen zijn. Omdat het voorkomen van vleermuizen op veel plaatsen bekend is 
(vleermuisatlas, natuurloket, provinciale atlassen of onderzoeksrapporten en gegevensbestanden, 
voorspelbaarheid van de aanwezigheid van vleermuizen in allerlei habitats en landschappen), en het bekend is 
dat windturbines slachtoffers onder vleermuizen kunnen maken, kan er geen aanspraak worden gemaakt op het 
niet bekend zijn met het potentiële probleem. 

Attike/4 
1) Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt: 
a) alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde 
dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten en met uitzondering van de 
zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 

Alle Nederlandse vleermuissoorten vallen onder de strikte bescherming van de Flora en Faunawet Ze zijn 
immers allemaal opgenomen op bijlage IV van EH RL. 

Attike/9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te veiWonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

We moeten dus altijd onderzoeken en beoordelen of doden of verwonden het effect kan zijn van het ontwikkelen, 
aanleggen en gebruiken van windturbines, en dit in relatie met artikel2 vermijden, mitigeren en compenseren. 
De vraag naar de opzettelijkheid, zoals die in de EHRL (Art. 12) aan de orde is, is hier niet aan de orde. Hier 
wordt ook niet gevraagd om extra aandacht voor de kwetsbare perioden (voortplanting, afhankelijkheid van de 
jongen, overwintering, trek). Vanzelfsprekend zijn er perioden waarin dieren meer kwetsbaarder zijn dan in 
andere perioden. 

Artike/10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 
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Opzettelijk verontrusten van vleermuizen is niet de opzet van het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken 
van windturbines. Maar, wanneer je weet of kan vermoeden dat wat je handelen een verstorende werking 
heeft, kan er juridisch sprake zijn van 'voorwaardelijke opzet' en is dit handelen verboden in gevolge 
artikel10. 
We moeten bij het realiseren van windturbines of een windpark altijd onderzoeken en beoordelen of het 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van die windturbines vleermuizen kan verstoren, en dit, in relatie met artikel 
2 vermijden, mitigeren en compenseren. 

Artike/11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 

We moeten bij het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines onderzoeken of dit vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen raakt, en dit, in relatie met artikel 2 vermijden, mitigeren en compenseren. Dit 
kan het gevolg zijn wanneer bijvoorbeeld voor een toegangsweg of onderhoudsweg bomen worden gekapt of 
objecten worden gesloopt. 
Er wordt bewust in de wet niet gesproken van een permanente verblijfplaats. Een verblijfplaats die periodiek 
wordt gebruikt door een soort is dus ook vaste rust- of verblijfplaats, en is dus ook beschermd wanneer die 
tijdelijk niet gebruikt wordt. Winterverblijven, (kraam)verblijven, paarverblijven en voor andere functies steeds 
weer gebruikte verblijven van vleermuizen, gelden daarmee als vaste- rust en verblijfplaats en genieten dus eens 
strikte bescherming. · 

De vraag is of nu alleen verblijfplaatsen beschermd zijn, of ook het leefgebied in de vorm van het netwerk van 
verblijfplaatsen, jachtgebieden en vliegroutes en migratieroutes dat vleermuizen gebruiken? 
Daaraan gekoppeld kan de vraag worden gesteld of jachtgebied en vliegroutes moeten worden onderzocht ter 
voorbereiding van een beoordeling, of dat het vaststellen van de aanwezigheid van en effecten op 
verblijfplaatsen voldoende is. 

In feite geeft de wet in artikel 2, het zorgplicht artikel, duidelijk aan dat het om effecten op de soorten gaat en niet 
alleen om de verblijfplaatsen. 
Artikel 9 geeft bovendien aan dat doden of verwonden verboden is. Omdat dat het gevolg kan zijn van het 
gebruik van windturbines in jachtgebied, vliegroutes en migratieroutes van vleermuizen, dienen ook effecten op 
vliegroutes, jachtgebieden en migratieroutes in de afwegingen meegenomen te worden. wanneer je weet dat je 
handelen (mogelijk) een verstorende werking heeft, is er sprake van 'voorwaardelijke opzet' en is dit handelen 
verboden in gevolge artikel1 0: Ook dit betekent dat de effecten op vliegroutes, jachtgebieden en migratieroutes 
in de afwegingen meegenomen dienen te worden. 

De Lidstaten van de EU hebben bovendien in Brussel intensief gediscussieerd over wat in artikel 12 van de 
Habitatrichtlijn bedoeld wordt met beschadigen of vernielen vanvoortplantings-en rustplaatsen. Uit jurisprudentie 
van het Hof van Justitie (van de EU) en de interpretatie van die jurisprudentie heeft de Europese Commissie de 
"enge" interpretatie ("alleen die bunker of die zolder waarin vleermuizen verblijven") afgewezen. Onder 
beschadigen of vernielen van voortplantings- en rustplaatsen moet worden verstaan: alle handelingen die de 
functionaliteit van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen in ongunstige zin wijzigen, aantasten of 
tenietdoen. Volgens interpretatie van LNV (ON, OR en DLG) kunnen routes en zelfs jachtgebied worden gezien 
als "onderdeel van" de vaste verblijfplaats van een soort in het landschap wanneer deze essentieel zijn voor het 
functioneren. 

De 'redelijkheid ~f proportionaliteit' die in artikel 2.2 wordt gevraagd, vraagt van de onderzoeker I deskundige om 
te beoordelen of 
- het onderzoeken van vliegroutes en jachtgebieden in redelijke proportie staat tot de ingreep en de te 

verwachten effecten; 
- op basis van de resultaten, de soort(en) en situatie moet worden geoordeeld dat de vliegroute en 

jachtgebieden in het voorkomende geval als essentieel voor het voortbestaan van de populatie(s) moeten 
worden gezien, en dus deel uitrnaken van de vaste rust- en verblijfplaats in ruimere zin, 

- en of een claim, en welke claim tot vermijden, mitigeren en compenseren van effecten op vliegroutes en 
jachtgebieden in redelijke proportie staat tot de ingreep en de te verwachten effecten. 
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Artikel75 
1) Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van 
deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, vrijstelling worden verleend van de bij of krachtens de 
artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden. 
2) Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid strekt tot uitvoering van internationale verplichtingen of 
bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties, kan de 
vrijstelling bij ministeriële regeling worden verleend. 

De Zorgplicht, zoals beschreven in artikel 2, blijft gelden, maar het is mogelijk vrijstelling te krijgen van de 
verboden. Een vrijstelling betekent dat voor de bepaalde handelingen/ingrepen- mits aan voorwaarden wordt 
voldaan - geen ontheffing hoeft worden aangevraagd. 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het ontwikkelen en aanleggen van windturbines, is geen vrijstelling 
mogelijk, en is een ontheffingsaanvraag nodig. 

Artike/75 
4) Vrijstellingen en ontheffingen worden, tenzij uitvoering van internationale verplichtingen of bindende 
besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties noodzaakt tot het verlenen 
van vrijstelling of ontheffing om andere redenen, slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende 
oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 
soort: 
c. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 

Voor overtreding van de bepalingen (bijvoorbeeld het [mogelijk] veromzaken van negatieve effecten door 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines) is een ontheffing exArtikel75 mogelijk als wordt voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 

- er bestaat geen andere bevredigende oplossing (alternatieven moeten dus worden getoetst); 
- er wordt geen afbreuk gedaan aan de staat van instandhouding van de betrokken soort( en). 

Bovendien moet er, op grond van de EHRL, sprake zijn 
- van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of e'conómische 

aard, en voor het milieu gunstige effecten. 

Arlike/75 
5) Vrijstellingen kunnen in ieder geval verschillend worden vastgesteld naar gelang de soorten of 
categorieën van soorten en handelingen welke de vrijstelling betreffen. Voorts kan onderscheid Worden 
gemaakt naar wilde of gekweekte planten of producten van die planten, en naar wilde of gefokte dieren dan wel 
eieren, nesten of producten van die dieren. 

Vrijstellingen kunnen als maatwerk met voorwaarden voor bepaalde (wederkerende) handelingen worden 
vastgesteld. 

I Algemene Maatregel van Bestuur Art. 75. I Vrijstellingsbesluit Flora- en Faunawet 

Er is in een maatregel van bestuur een vrijstellingenbesluit Flora en Faunawet genomen waarin geregeld wordt 
voor welke handelingen en soorten een vrijstelling van de bepalingen en de verboden. Zie o.a. de door LNV 
uitgegeven brochure: Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! 
(www.minlnv.nl, doorklikken naar'publicaties' en dan naar'brochures'). 

Alle vleermuizen staan in bijlage IV van de HRL en daarmee in tabel 3 van het vrijstellingenbesluit in de AMVB art 
75. 
Voor activiteiten en handelingen die een schadelijk effect hebben op vleermuizen is dan ook altijd is altijd een 
ontheffing vereist, tenzij men werkt met behulp van een door de Minister van LNV goedgekeurde gedragscode. 
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Een gedragscode, en daarmee vrijstelling, kan echter niet zomaar voor alle vormen van activiteiten en 
handelingen ontwikkeld worden. Gaat het bij activiteiten om ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, dan is een 
gedragcode niet mogelijk en is altijd een ontheffing vereist, en kan ontheffing alleen worden gegeven op basis 
van een uitgebreide toets. Gaat het bij activiteiten om bestendig beheer en onderhoud, of bestendig gebruik, dan 
is een vrijstelling mogelijk, maar alleen op basis van een door de Minister goedgekeurde gedragscode. 
Omdat het bij het ontwikkelen en aanleggen van windturbines om ruimtelijke ontwikkelingen gaat is geen 
vrijstelling mogelijk, en is een ontheffingsaanvraag op basis van een uitgebreide toets nodig. 

Vrijstelling van de verbodsbepalingen is onder de voornoemde voorwaarden mogelijk, maar tegelijk blijft artikel 2 
van de Flora- en faunawet De zorgplicht gelden. Er kan voor bestendig beheer en onderhoud dus bijvoorbeeld 
vrijstelling van het verbod tot verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen worden gekregen, omdat het om 
bestendig beheer en onderhoud gaat. Maar als redelijkerwijs gevraagd kan worden die werkzaamheden zo uit te 
voeren dat vaste rust en verblijfplaatsen niet verstoord worden, dan moeten die werkzaamheden in gevolge van 
artikel 2 ook zo worden uitgevoerd. Via de goedgekeurde gedragscode dient op detailniveau te worden geregeld 
hoe dat dan moet gebeuren. 
In feite wordt de uitgebreide toets, het beoordelen van of en hoe een ontheffing (in dit geval vrijstelling) mogelijk 
is, dan verschoven naar een meer theoretische afweging/beoordeling in de fase van het opstellen en al dan niet 
goedkeuren van de gedragscode. 

Artike/76 
1) Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld betreffende 
vrijstellingen, ontheffingen of vergunningen, mede voorzover dit noodzakelijk is ter uitvoering van 
internationale verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere 
volkenrechtelijke organisaties. 
2) Tot deze regels kunnen behoren regels omtrent: 
a) de documenten, gegevens of bewijsstukken die bij het aanvragen van ontheffingen of vergunningen of in 
verband met een vrijstelling dienen te worden verstrekt; 

In de 'nadere voorwaarden' kunnen bij de ontheffing voorwaarden worden gesteld aan de wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt verleend. Deze kunnen variëren van aanvullend onderzoek 
(gegevens of bewijsstukken), aantonen dat er geen effect is (bewijsstukken), aantonen dat mitigatie of 
compensatie effectief is (bewijsstukken) tot specifieke mitigatie of compensatie, en monitoring en rapportage over 
de effectiviteit van maatregelen. 
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3.11 Samenvatting van de belangrijkste wettelijke verplichtingen en richtlijnen 

De voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante (delen van) artikelen en 
bepalingen van · de Natuurbeschermingswet worden in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het 
oogpunt van de vleermuizen besproken en geTnterpreteerd. 

Richtlijn I Wet Uit te voeren in relatie tot 'windturbines I windenergie' 

Conventie van Bem - Adequate bescherming van vleermuizen 

Conventie van Bonn - Adequate bescherming van vleermuizen en hun leefgebied 

Eurobats - Bescherming van Europese vleermuissoorten en leefgebied, promoten van 
professioneel en publiek bewustzijn, promoten van onderzoek; verbod op 

Overeenkomst voor de vangen en doden; verbod op gebruik gevaarlijke pesticiden; wettelijk vastleggen 
Bescherming van van bescherming. 
Populaties van Europese 
Vleermuizen - Resolutie met betrekking tot vleermuizen en windenergie vraagt om: 

- aandacht voor problematiek; 
-voor feit dat er habitats en locaties zijn waar geen windturbines zouden 
moeten komen; 
- ondersteuning onderzoek en monitoring door ontwikkelaars en exploitanten; 
- ontwikkeling van methoden voor inventarisatie van migratieroutes; 
-ontwikkeling, publicatie en onderhouden van standaard richtlijnen voor 
onderzoek naar en beoordeling van effecten naar voorbeeld door werkgroep 
van de Advisory Committee. 

24 



Vleermuizen en windenergie 

Richtlijn I Wet Uit te voeren in relatie tot 'windturbines I windenergie' 

Europese Habitat Richtlijn - waarborgen van biologische diversiteit; 
- door natuurlijke habitats en vleermuissoorten in een gunstige staat van 

instandhouding te behouden of te herstellen; 
- rekening houdend met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, 

en met regionale en lokale bijzonderheden. 
- verbod op opzettelijk vangen of doden van vleermuissoorten (voorwaardelijke 

opzet); 
- verbod op opzettelijk verstoren (voorwaardelijke opzet), vooral tijdens de 

perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en 
trek; 

- verbod op beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen. 

- onderzoeken, beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve effecten door 
het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op Europese 
vleermuissoorten; 

- vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten; 
- toetsing van alternatieven. 

Het gaat daarbij om het beoordelen van mogelijke negatieve effecten door het 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines: 
- op gunstige staat van instandhouding van habitat c.q. de specifieke structuur en 

functies, zoals verblijfplaats, jachtgebied of vliegroutes en trekroutes van 
vleermuizen. 

- op gunstige staat van instandhouding van de soorten (bijlage IV) zoals blijkt uit 
populatiedynamische gegevens, verspreiding en grootte van de habitat. 

- op instandhoudingingsdoelstelling (typische soorten [bijlage 11 en IV] en 
specifieke habitats) van de speciale beschermingszönes ofwel Natura2000 
gebieden; waarbij expliciet ook projecten buiten en mogelijk op grotere afstand 
van de gebieden beoordeeld moet worden; 

- op de coherentie van het netwerk van Naturq2000 gebieden 
- nemen van maatregelen, inclusief monitoring van de handhaving, van het effect 

maatregelen en van staat van instandhouding. 
- toezicht op bij toeval doden van diersoorten vleermuizen -7 monitoring 

slachtoffers/slachtofferrisico; 
- onderzoek en maatregelen ter voorkomen, mitigeren en compenseren van 

slachtoffers c.q. van significant negatief effect door slachtoffers. 

Bevorderen van onderzoek om te kunnen voldoen aan de verplichtingen, 
bepalingen en verboden evenals aan ruimtelijke ordening gericht op coherentie en 
verbindingsfunctie. 
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Richtlijn I Wet Uit te voeren in relatie tot 'windturbines I windenergie' 

Flora en Faunawet Voldoende zorg in acht nemen voor vleermuizen 
- door onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve gevolgen van 

ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op Nederlandse 
vleermuissoorten; 

- door tegengaan negatieve gevolgen door een goede afweging in het 
plan proces; 

- en door het vermijden, mitigeren en compenseren van de effecten (voor zover 
dit redelijkerwijs gevergd kan worden). 

Daarbij is het 
- verboden dieren te doden of te verwonden. 
- verboden vleermuizen opzettelijk te verontrusten (voorwaardelijke opzet). 
- verboden vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen te beschadigen, te 

vernielen, weg te nemen of te verstoren: 
-verblijfplaatsen van vleermuizen zijn vaste rust- of verblijfplaatsen ook als er 
tijdelijk geen vleermuizen aanwezig zijn; 
- beschadigen of vernielen geldt voor alle handelingen die de functionaliteit van . vaste rust- en verblijfplaatsen in ongunstige zin wijzigen, aantasten of 
tenietdoen, hetgeen ook gevolg kan zijn van beschadigen of vernielen van 
vliegroutes of jachtgebied. 

ontheffing is alleen mogelijk indien: 
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; alternatieven toetsen; 
- er geen afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding van de 

betrokken soort(en); 
- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige 
effecten. 
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Richtlijn I Wet Uit te voeren in relatie tot 'windturbines I windenergie' 

Natuurbeschermingswet - onderzoeken, [passend] beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve 
effecten door het ont-.yikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op de 
vleermuissoorten; 

- vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten; de mitigatie en 
compensatie dient effectief te zijn op het moment dat de effecten gaan 
optreden: 

- toetsing van alternatieven. 

Het gaat daarbij om beoordelen van mogelijke negatieve effecten door het 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines: 
- op instandhoudingingsdoelstelling (typische soorten [bijlage 11 en IV] en 

specifieke habitats) van de speciale beschermingszones ofwel Natura2000 
gebieden; waarbij expliciet ook projecten buiten en mogelijk op grotere afstand 
van de gebieden beoordeeld moet worden; 

- op de coherentie van het netwerk van Natura2000 gebieden 

ontheffing is alleen mogelijk indien: 
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; alternatieven toetsen; 
- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige 
effecten. 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied en van Natura2000; 
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Richtlijn I Wet Uit te voeren in relatie tot 'windturbines I windenergie' 

Milieu effecten rapportage m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten windenergie: 
- Aanleg windturbines op zee met een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt 

(elektrisch} of meer, of 1 0 molens of meer. 
- Aanleg (inclusief verandering of uitbreiding} van één of meer windturbines op 

land met een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of 
1 0 molens of meer. 

Voor m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten windenergie geldt: 
- toetsing van alternatieven; 
- onderzoeken, beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve effecten door 

het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op 
vleermuissoorten; 

- vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. 

Strategische Milieu Programma's en plannen windenergie met plicht tot s.m.b.: 
Beoordeling - programma's en plannen waarbinnen m.e.r.-plichtige projecten worden 

aangewezen of overwogen; 
- plannen waarvoor een passende beoordeling is vereist op grond van de 

Europese Habitatrichtlijn. 

Voor programma's en plannen windenergie met plicht tot s.m.b. geldt: 
- onderzoeken, beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve effecten door 

uitvoer programma's en plannen op vleermuissoorten; 
- ontwikkelen en toetsen van alternatieven; 
- beleid ontwikkelen ter vermijding, 
- mogelijkheden ontwikkelen ter mitigatie en compensatie van die effecten. 
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4. Soorten en leefgebieden 

Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 
Ecologie: 

Verblijfplaatsen: 

Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 

Migratie: 

Zeer zeldzaam 
Dertig waarnemingen I vondsten uit herfst uit grote steden in westen van Nederland 
(kuststrook). Twee kleine kraamkolonies in Utrecht en Groningen. De aantallen en 
toenemende frequentie van de zomerwaarnemingen duiden op de aanwezigheid van 
nog onbekende (kraam)verblijfplaatsen. 
Grote soort met tweekleurige vacht. Gewicht 12-20.5 gr, spanwijdte 27-31 cm 
In Nederlands hoofdzakelijk trekkende dieren in herfst en winter. Voedsel bestaat voor 
een groot deel uit dansmuggen. 
In Nederland is twee verblijfplaatsen bekend in woonhuizen. In het buitenland wordt de 
soort vooral gevonden in gebouwen, onder daklijsten en op zolders, in 
vleermuiskasten, maar ook in bomen en rotsspleten. 
Jagende tweekleurige vleermuizen zijn in Nederland niet of nauwelijks waargenomen. 
De dieren die in Utrecht voorkomen, zijn slechts kort's avonds jagend op enkele meter 
hoogte in straten en langs bomenrijen waar te nemen alvorens ze 'hoog' in de lucht 
vertrekken naar hun jachtgebieden in het laagland (Jansen mond. med.). Bijvoorbeeld 
in Zweden, Denemarken, Duitsland en Zwitserland is de soort onder andere 
waargenomen boven bos en langs bosranden, in lanen, boven open plekken in bos en 
langs houtwallen, en vooral in de herfst bij straatlantaarns. Het zwaartepunt vormt het 
jagen hoog boven water en de moerassige oeverzones van meren, plassen en 
rivieren. In Zwitserland kozen met zenders bestudeerde dieren uitsluitend dit biotoop. 
In Mecklenburg-Vorpommem in noordoost Duitsland, worden kolonies van de 
tweekleurige steeds gevonden in de buurt van meren en moerasgebied in het laagland 
(Hermanns et al. 2001 ). Ook in Zweden en Polen is de koppeling tussen kolonies van 
de tweekleurige vleermuis en wetlands evident 
De soort jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange banen, en wordt daarbij op 
hoogten van 5 tot 40 meter waargenomen. Net als de rosse vleermuis jaagt de soort 
eerst in de buurt van de kolonie om dan op grote hoogte boven het wetland te gaan 
jagen. De home range zal afhangen van de draagkracht van het biotoop. Met een 
zender gevolgde dieren in Zwitserland jaagden binnen 5 kilometer van de kolonie. Er is 
niet zozeer sprake van vliegroutes als wel van zones waardoorheen op grotere hoogte 
de uitwisseling tussen verblijfplaatsen en jachtgebied plaatsvindt. Daarbij worden hoge 
objecten in het landschap (bruggen, hoge gebouwen, windmolens?) wel als 
oriëntatiepunt gebruikt. 
Tweekleurige vleermuizen jagen over het algemeen hoog boven het landschap. Wat 
de uiteindelijke jachthoogtes die ze bereiken zijn, is niet bekend. Anekdotische 
waarnemingen en eigen waarnemingen doen vermoeden dat jacht boven hoogtes van 
50 tot 1 00 meter zeker te verwachten is. Op weg naar het jachtgebied verplaatst de 
soort zich over het algemeen eveneens op dergelijke hoogtes boven het landschap. 
Over de hoogte waarop gevlogen wordt tijdens de trek is niets bekend. Op basis van 
de gelijkenis van morfologie van de vleugels en het vlieggedrag met de rosse 
vleermuis is te verwachten dat ook deze soort op dergelijke hoogten zal trekken. 
Onderzoek naar vlieghoogtes tijdens de trek, in relatie tot weersomstandigheden en 
beschutting is dringend gewenst. 
Of er bij de tweekleurige vleermuis sprake is van een duidelijke seizoenstrek is 
eigenlijk nog niet te beoordelen. Er zijn slechts een vijftal terugvondsten van in Noord 
Europa geringde dieren, die in zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting afstanden van 
tot ca. 1500 kilometer moeten hebben overbrugd. Een voorkeur voor kolonieplaatsen 
in het natte laagland of rivierdalen, en natuurlijke overwintering in, en balts bij 
rotswanden laat wel trek vermoeden. 
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Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 
Ecologie: 

Verblijfplaatsen: 
Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 

Migratie: 

Vrij algemeen 
Verblijfplaatsen in oudere bOssen op de hogere delen in Nederland; binnenduinrand, 
op de stuwwallen, oude loofbossen (parken en landgoederen. Jachtbiotoop waterrijke 
open gebieden; rivierdalen, moerassen en meren. 
Grote soort met rossige, oranje vacht. Gewicht 19-40 gram, spanwijdte 32 tot 40 cm. 
Koloniegroepen van 10-125 dieren verdeeld over netwerk van meerdere 
verblijfplaatsen. Voedsel overwegend grote kevers en nachtvlinders ook kleinere 
motten en muggen. 
Holle bomen (vanwege voorkomen overwegend beuken en eiken) 
Typische soort van open waterrijke gebieden. Bij sterke wind in de beschutting van 
bosranden of in meer open bossen. In agrarisch gebied overwegend bij bossen, 
zelden in open heide en op stuifzand. 
Als een soort gierzwaluw jagen ze hoog in de lucht, op 5 tot 50 meter, of hoger en op 
relatief grote afstand van bomenrijen of bosranden. Vaak keren de eerste rosse 
vleermuizen al na anderhalf uur naar de verblijfplaats terug. Ze vliegen gemakkelijk tot 
op 20 á 30 kilometer van de verblijfplaats en er worden in de loop van de nacht grote 
afstanden afgelegd. Maar in de kraamperiode zijn de vrouwtjes afhankelijk van 
geschikte voedselrijke foerageergebieden in een straal van circa 5 kilometer rondom 
de verblijfplaats. Na het uitvliegen uit de boom worden soms stukjes door een laan of 
langs een bosrand gevlogen, maar vaak vliegen ze daar meteen al hoog de lucht in. 
Op hun vliegroutes volgen ze dus nauwelijks lijnvormige landschapselementen zoals 
veel andere soorten maar oriënteren ze zich grof op landschapselementen. 
Anekdotische waarnemingen en eigen waarnemingen geven aan dat ze tot op 100 
meter en hoger (buiten bereik van de in Nederland beschikbare waamemings
technieken) jagen. Op weg naar het jachtgebied verplaatsen zich over het algemeen 
eveneens op deze hoogtes boven het landschap. Bij Falsterbo in Zweden werden ze 
tot de extreme hoogtes, tot 1200 meter, ook jagend waargenomen (Ahlén, 2003). 
Onderzoek aan de vlieghoogtes tijdens jacht en trek is dan ook zeer belangrijk .. 
Vondsten van in Noord-Europa geringde dieren wijzen op trek in de herfst in zuid
zuidwestelijke richting over afstanden tot 1500 kilometer. Populaties in Midden-Europa 
ook in Nedertand venneedelijk meer standpopulaties die soms in meerdere richtingen 
trekken. 
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Typische jachtvlucht (wit) en migratie (geel) van de rosse vleennuis. Ster: verblijfplaats. Rood: risico op 
raken van windturbine. Illustratie: Peter Twisk. 
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Ruige dwergvleermuis (Pipistre//us nathusii) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 
Ecologie: 
Verblijfplaatsen: 

Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 

Migratie: 

Vrij algemeen 
Over geheel Nederland met nadruk op noorden en noordwesten. 
Soort van bosrijk open landschap. Concentraties van paarverblijven op overgang van 
hoog naar laag. 
Kleine soort bruine vach~ grauwe buik. gewicht 6 - 15, 5 gr, spanwijdte 23 tot 25 cm. 
In zomer hoofdzakelijk mannetjes, in najaar meer vrouwelijke dieren. 
Solitaire dieren en kleine groepjes manneljes in bomen (ho~en en schorsspleten}. Eén 
kraamkolonie gevonden in woonhuis. 
Jagende ruige dwergvleennuizen worden in Nederland veel waargenomen in half 
open tot open waterrijk en bosrijk landschap, langs bosranden, door lanen, boven 
open plekken in bos en langs houtwallen, waterpartijen oevers van rivieren, plassen, 
meren, kanalen enzovoorts, met enige beschutting. Recent wordt duidelijk dat ook 
boven groter open water volop jagende ruige dwergvleennuizen kunnen worden 
waargenomen. Ze jagen ook graag bij straatlantaarns, bebouwing en ook het geheel 
open gebied zijn minder in trek. In het najaar, vanaf ongeveer eind augustus, worden 
grote aantallen (zwennen) waargenomen aan de oevers van plassen, meren, rivieren 
boven moerasvegetaties enzovoort. 
Jagende ruige dwergvleennuizen worden over het algemeen op hoogtes van 3- 15 
meter boven het landschap en relatief dicht bij structuren waargenomen. In bos of 
lanen maken ze kleinere rondjes en banen en vliegen ze dichter op de vegetatie, maar 
altijd zoveel mogelijk langs (parallel aan) de vegetatie. Bij windstil weer vliegen ze 
hoger, verder van de vegetatie en meer in het open landschap, terwijl ze bij wind meer 
en meer de beschutting zoeken. Ze jagen tot op 5 á 10 kilometer van de verblijfplaats. 
Vliegroutes volgen zoveel mogelijk lijnvonnige structuren, maar onder gunstige 
weersomstandigheden vliegen ze ook gemakkelijk door open gebied. 
Bij gunstige weersomstandigheden, met relatief wann weer en geen of wind kunnen ze 
met de bat detector en visueel tot op hoogtes van 25 - 50 meter worden 
waargenomen. Onderzoek naar vlieghoogtes tijdens het jagen, in relatie tot 
weersomstandigheden en beschutting is gewenst. 
Trek van vrouwelijke dieren uit in oostelijke voortplantingsgebieden over afstanden tot 
1500 kilometer. Gestuwde trek langs de kuststrook Tegelijk laten recent - nog niet 
gepubliceerd - onderzoek en waarnemingen zien dat er ook veel dieren verder van de 
kust en boven water doortrekken. Onderzoek naar vlieghoogtes tijdens de trek, in 
relatie tot weersomstandigheden en beschutting is dringend gewenst. 
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Typische jachtvlucht (wit) en migratie (geel) van de ruige dwergvleennuis. Sterretje: verblijfplaats. Rood: 
risico op raken van windturbine. 1/lustraüe: Peter Twisk. 
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Bosvleermuis (Nycta/us leis/en) 

status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 

Ecologie: 

Verblijfplaatsen: 

Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 
Migratie: 

Zeer zeldzaam 
Nederlandse populatie naar schatting 100-500 dieren hoofdzakelijk in het oosten en 
zuiden in grotere loofbossen. 
Klein formaat rosse vleermuis. Ze heeft een valere rugvacht en donkere haarbasis. 
Gewicht 13-20 gram, spanwijdte 26 - 32 cm 
Bosvleermuizen vangen relatief kleine tot middelgrote prooien. Als prooidieren zijn 
dansmuggen, langpootmuggen, vliegen, nachtvlindèrs, schietmotten, kevers en 
gaasvliegen bekend. 
In de zomer worden ze in Nederland en Duitsland vooral in boomholten en 
vleermuiskasten gevonden, maar in bijvoorbeeld Ierland ook veel op zolders of achter 
dakranden. 
Jaagt langs of boven boomkronen, langs bosranden, boven open plekken in het bos 
en boven open water. Ook rond lantaarnpalen en parken in stedelijke omgeving. 
De bosvleermuis jaagt op een vergelijkbare wijze als de rosse vleermuis maar toch 
dichter bij de vegetatie. Ze jagen op boomkruinhoogte langs bomenrijen en bosranden, 
of hoog boven water of moeras lucht (hoger dan 100 meter). Direct na het uitvliegen of 
bij winderig weer jagen ze veel lager boven open plekken in het bos, langs beschutte 
bosranden of zelfs in het bos. Prooiaanbod bij straatlantaarns en andere verlichting in 
de buurt van water wordt volop benut. Bosvleermuizen jagen tot op relatief grote 
afstand (20 kilometer) van de verblijfplaats. Bij het uitvliegen worden lanen en 
bosranden als geleidende structuur gebruikt, maar ze vliegen vaak direct vanuit het 
kronendak of de bosrand de hoogte in. 
Op jacht 5 tot 150 meter. Vlieghoogte op migratieroutes onbekend. 
De grootst bekende verplaatsingen tussen zomer- en wintergebieden bedragen zo'n 
1500 kilometer. De bosvleermuis geldt daarom als langeafstandstrekker. 
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 

Ecologie: 

Verblijfplaatsen: 
Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 

Migratie: 

Algemeen 
Karakteristieke soort van open polderlandschap. Grootste aantallen in vochtige 
grasland- en akkergebieden met kanalen en sloten. 
Grote vleermuis met vrij brede vleugels. Het dier oogt donker. Gewicht tot 34 gram, 
spanwijdte tot 38 cm. 
Leeft in kolonies, de dieren zijn weinig plaatstrouw. Groepsgrootte van 10-80 dieren. 
Voedsel overwegend grote insecten als nachMinders en kevers. 
Gebouwen; daken en gevelbetimmering woonhuizen, kerkzolders. 
Deze soort jaagt tijdens de jacht op enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) 
graslandgebieden, weilanden met koeien en paarden, langs kanalen en vaarten en in 
tuinen en parken met vijvers. Bij windstil weer wordt het open gebied belangrijker, en 
kan ze ook tot boven open water gaan jagen. In de buurt van de bebouwde kom jaagt 
ze veelvuldig bij straatlantaarns. 
Jaagt vooral op beschutte plekken. Jacht op 3-10 meter hoogte langs bosranden en 
bomenlanen tot 20 meter rond boomtoppen. Boven weilanden wordt op 20 tot 150 
centimeter hoogte op kevers gejaagd. In de nazomer wordt rond straatlantaarns 
(overwegend witte) op grote insecten gejaagd. De jachtgebieden liggen in een straal 
van 1 tot 5 (zelden meer) kilometers rondom de kolonie. 
Bij uitzondering op grotere hoogte dan vluchten bij jachthoogte, namelijk tot 50 meter 
waargenomen. 
De laatvlieger geldt als standvleermuis, waarvan verplaatsingen over meestal tot 
hooguit 40 - 50 kilometer plaatsvinden, maar maxima van 330 kilometer bekend zijn 

Typische jachtvlucht van de laatvlieger. Ster: verblijfplaats. Illustratie: Peter Twisk. 
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Gewone dwergvleennuis (Pipistrellus pipistre//us) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 
Beschrijving: 

Ecologie: 
Verblijfplaatsen: 
Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 
Migratie: 

Algemeen 
Overal algemeen 
Kleine soort met roest- tot donkerbruine vacht en naar verhouding lange smalle 
vleugels. gewicht: 3,5-8 gram. spanwijdte 18 tot 24 cm 
Groepsgrootte tot meer dan 200 dieren. Voedsel kleine insecten; motjes en muggen. 
GebouWen; overwegend spouwmuren 
De soort jaagt in de beschutting van opgaande vegetatie, in de bebouwing in tuinen 
en bij straatlantaarns, bij water, in bossen en langs de bosrand en in en langs lanen, 
bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Water en oevers vormen belangrijke 
elementen binnen dit kleinschalige jachtgebied 
Deze soort jaagt relatief snel en wendbaar in een grillige vlucht met veel bochten en 
lussen en vliegt daarbij op enige afstand (1 tot 8 m) langs de vegetatie. Ze vliegt op 
een hoogte van gemiddeld 2 tot 5 meter, maar soms op 15 meter of hoger. 
In typische jachtvlucht van 1 tot 30 meter hoogte. 
In het westen van Europa migreert de gewone dwergvleermuis niet. 

Typische jachtvlucht van de gewone dwergvleennuis. Ster: verblijfpaats. 11/ustratie: Peter Twisk. 
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Gewone grootoorvleermuis (P/ecotus auritus) 

status NL: 
Verspreiding NL: 
Beschrijving: 
Ecologie: 

Verblijfplaatsen: 
Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 

Migratie: 

Vrij algemeen 
Vrij algemeen in bosgebieden, met name hogere zandgronden. 
Middelgrote soort met zeer grote oren. Gewicht 4%-12 gr, spanwijdte 24-28% cm 
Soort met relatief kleine actieradius. Groepsgrootte klein 5-25 dieren. Voedsel 
nachtvlinders. 
Opportunistisch in keuze van verblijfplaatsen; zowel bomen als gebouwen. 
Ze jagen op beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap, boven 
bospaden, lanen en open plekken, langs bosranden en laag boven (bloeiende) 
kruidenvegetaties of langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. Als wendbare 
vlieger jagen ze ook veel in gebouwen (zolders, schuren etc.). 
Ze jaagt in langzame cirkels en een langzame zeer wendbare vlucht dicht op en door 
de vegetatie. Insecten worden van de bladeren of uit de lucht gegrepen. Typisch is een 
langzame stijgende vlucht verticaal van onder naar boven langs vegetatie of wanden, 
waarbij ze blijven stilhangen (bidden) in de lucht. De prooien worden dan direct van de 
vegetatie afgepikt. Ze jagen in de directe omgeving van de verblijfplaats tot op ca. 3 
kilometer afstand daarvan. Ze volgen lijnvormige structuren als vliegroute, maar vooral 
in bos of heel kleinschalig landschap vliegen ze ook gewoon overal doorheen. 
In typische jachtomgeving dichtbij en in de vegetatie (in boomkronen), nu en dan laag 
boven de grond. · 
standvleermuis, afstand tussen zomer en winterobjecten voor zover bekend niet groter 
dan 1 0 kilometer 

Grijze grootoorvleermuis (Piecotus austriacus) 

status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 

Ecologie: 

Verblijfplaatsen: 
Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 

Vlieghoogte: 
Migratie: 

Zeer zeldzaam 
Alleen ten zuiden van de grote rivieren; Zeeuws Vlaanderen, Noord-Brabant, de 
Betuwe en Limburg. Totale Nederlandse populatie wordt geschat op 25-100 dieren. 
Middelgrote vleermuizènsoort met zeer grote oren. Spanwijdte: 25-30 cm, gewicht 7-14 
gram. De grijze grootoorvleermuis is een soort die zeer sterk op de gewone 
grootoorvleermuis lijkt, doch eerder een donkergrijze vacht heeft, waardoor er een 
sterk contrast is met de lichtere buik. 
Aan menselijke nederzettingen gebonden, dit in tegenstelling tot de gewone 
grootoorvleermuis, die meer biotooptypen benut. Komt ook samen met gewone 
grootoorvleermuis voor in dezelfde verblijven. 
Gebruiken gedurende het hele jaar vooral gebouwen als verblijfplaats. 
Boomkronen in parklandschappen en diverse soorten bossen en in en rondom 
gebouwen (onder andere vestingwallen, landgoederen, langs slotgrachten). 
Eet grote insecten zoals nachtvlinders. Deze spoort ze op aan de hand van de 
geluiden die deze insecten zelf maken en plukt ze uit de vegetatie. 
Laag boven de grond of dichtbij en in de vegetatie. 
Standvleermuis, afstand tussen zomer en winterobjecten voor, zover bekent niet groter 
dan 1 0 kilometer. · 
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Vale vleermuis (Myotis myotis) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 

Ecologie: 
Verblijfplaatsen: 

Jachtbiotoop: 

Jachtgeel rag: 

Vlieghoogte: 

Migratie: 

Zeer zeldzaam 
De laatste jaren vrijwel uitslu~end overwinterend in Limburgse mergelgroeven 
aangetroffen. Enk~le zomerwaarnemingen uit zuid-limburg. 
Grootste Nederlandse soort met brede vleugels en lange, brede oren. Gewicht van 28 
- 40 gram, spanwijdte van circa 40 cm 
Voedsel zijn grotere insecten, ook kevers van de grond. 
In het noorden van haar verspreidingsgebied is de Vale vleermuis een bewoner van 
warme, ruime en hoge zolders, bij voorkeur met een vrije invliegopening. Zo is ze aan 
te treffen in kerken, kloosters, kastelen, scholen en oude woonhuizen. 
De soort bewoont 's zomers vooral bosrijke en parkachtige landschappen, met 
uitgestrekte oudere loofbossen (beukenbossen) zonder veel ondergroei. In de 
omgeving wordt ook boven weiland, gemaaid hooiland en boven paden gejaagd. 
De Vale vleermuis is gespecialiseerd in het van de grond af pikken van loopkevers, 
welke worden opgespoord door te luisteren naar het geluid van de prooi (passief 
luisteren). De loopkevers worden al vliegend opgepikt, maar de vleermuis kan ook op 
de grond landen. Vanwege deze manier van jagen wordt de soort tot de 
'bodemduikers' of 'bodemspeurders' gerekend. De dieren bejagen in de loop van de 
nacht een serie van individuele jachtterritoria. Zo worden gemakkelijk afstanden van 20 
- 30 kilometer afgelegd 
In verband met prooikeuze overwegend laag. Maximale hoogte tijdens jacht 30 meter. 
Bij migratiebewegingen grotere hoogten. Onderzoek naar vlieghoogte bij migratie 
gewenst. 
Ze kunnen tientallen kilometers afleggen naar de overwinteringsplek. De grootste 
bepaalde trekafstand bedraagt 436 kilometer. 

Baardvleermuis (Myotis mystacinus) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 
Beschrijving: 

Ecologie: 
Verblijfplaatsen: 

Jachtbiotoop: 

Jachtgeel rag: 

Vlieghoogte: 
Migratie: 

Zeldzaam 
Soort van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap en bosgebieden. 
Kleine soort, lengte nog geen 5 cm, gewicht 4-8 gr, spanwijdte 19-23,5 cm. Gezicht 
oren en vlieghuid zwartbruin 
Koloniegrootte 1 0-100 dieren. Breed spectrum aan insecten als voedsel. 
's Zomers zowel spleten, scheuren en spechtengaten in bomen, zolders, 
betimmeringen ·en vensterluiken aan huizen, als vleermuiskasten. 's Winters in 
steenfabrieken en mergelgroeven. 
Bospaden, boven beken in het bos, langs bosranden en houtwallen of in cirkels en 
lussen boven een open plek in het bos, in gaten tussen de boomkronen of in de luwte 
van een houtwal in kleinschalig landschap. Meer dan de andere soorten wordt ze ook 
in of bij naaldbos gevonden. Aanwezigheid van graslanden en weilanden in de 
omgeving van houtopstanden en bos is gunstig in verband met de beschikbaarheid 
van· insecten. 
Ze jaagt in een rustige rechtlijnige vlucht in bijna stereotype vliegbanen in de buurt 
maar toch op enige afstand van de vegetatie. 
Afhankelijk van hoogte vegetatie; 1 tot 15 meter. 
De baardvleermuis is een 'standvleermuis', die gemiddeld hooguit 25- 50 kilometer 
aflegt tussen zomer- en winterverblijf. Er zijn echter u~onderlijke terugmeldingen van 
geringde baardvleermuizen van 200 - 2000 kilometer bekend. 

38 



~ . vzz. Vleennuizen en windenergie 

Watervleermuis (Myotis daubentoni1) 

Status NL: 
Verspreiding NL: 

Beschrijving: 

Ecologie: 
Verblijfplaatsen: 
Jachtbiotoop: 

Jachtgedrag: 
Vlieghoogte: 

Migratie: 

Algemeen 
De verspreiding toont een duidelijke binding met de oudere bossen in de duinen in het 
westen van Nederland, en de bossen op de hogere zandgronden en het krijtlandschap 
in het oosten en zuiden van Nederland. 
Middelgrote vleennuis met lange, relatief brede vleugel, gewicht 7 - 15 gram, 
spanwijdte van 24 tot 27,5 cm. 
Voedsel bestaat uit kleine watergebonden insecten. 
's Zomers boomholten, 's winters ondergrondse verblijven. 
Beschutte waterpartijen, of aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en 
parken, kasteel en visvijvers, smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en beken. 
Bij windstil weer wordt de beschutting minder belangrijk. De watervleennuis kan ook 
boven land jagen, relatief laag boven bospaden of beschutte open plekkeen in het bos, 
of hoger in gaten tussen de boomkronen. 
Jaagt in veelal vaste banen laag boven het wateroppervlak 
In jachtbiotoop 20-50 cm boven wateroppervlak, op vliegroute veelal in de beschutting 
van begroeiingen van 1-10 meter hoogte 
De watervleennuis is een standvleennuis tot middellange-afstandstrekker. Er zijn 
terugmeldingen van geringde dieren van 10 tot 250 kilometer bekend. 
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5. Potentiële risico's en effecten : een theoretische analyse 

5.1 Inleiding 

Op basis van literatuur en onze ervaring met vleermuizen en hun landschapsgebruik, en met vleermuizen in de 
planologie en in relatie tot de planning en ontwikkeling van windturbines, worden de potentiële risico's en effecten 
van 'windenergie' op 'vleermuizen' geanalyseerd en beschreven. Tegelijk zullen zo lacunes in kennis en 
onderzoeksvragen boven komen. 

Vervolgens worden in een synthese met de beschrijving van soorten en leefgebieden in hoofdstuk 4 een (eerste) 
analyse van het risico per soort en leefgebied. 

5.2 Risico's voor vleermuizen 

Vleermuizen en hun leefgebied kunnen potentieel negatieve effecten ondervinden van de ontwikkeling en bouw 
van windturbines en windparken. Potentiële risico's en effecten van windturbines en windparken op vleermuizen 
en hun leefgebied moeten worden afgeleid van de potentiële risico's en effecten op de verschillende functies die 
het landschap voor vleermuizen kan vervullen. Daarbij moet steeds gekeken worden naar de potentiële 
conflicten en effecten die ontstaan: 

• in of door de bouwfase van de turbine, het windparken/of de toegangswegen; 
• door het uiteindelijke ruimtebeslag van de turbine, het windparken/of de toegangswegen; 
• door het gebruik of de gebruiksfase van de turbine, het windpark en/of de toegangswegen; 
• en eventueel ook vanuit onderhoud en beheer. 

netwerk van functionele deelleefgebieden bij/door door bij/door bij /door 
van functies van landschap voor vleermuizen aanleg ruimte gebruik beheer 

beslag 

verblijfplaats Winter 
zwermlocatie 
Kraamkamer conflict? conflict? conflict? conflict? 
Verblijf effect? effect? effect? effect? 
Paarverblijf I paargebied 

jachtgebied jachtgebied I territorium 
opportunistisch gebruikt jachtgebied conflict? conflict? conflict? conflict? 
het voedselproducerende gebied effect? effect? effect? effect? 

vliegroute verblijf - jachtgebied (dagelijks) 
jachtgebied- jachtgebied (dagelijks} 

1- verblijf- verblijf (periodiek I seizoensgebonden} conflict? conflict? conflict? conflict? 
lol; verblijf- winterverblijf (seizoensgebonden} effect? effect? effect? effect? 

populatie- populatie (seizoensgebonden) 
verbinding gebied - gebied (seizoensgebonden) 

Net als bij de aanleg van een weg of een gebouw, kunnen de bouwfase en het ruimtebeslag van turbines, 
windparken en toevoerwegen leiden tot aantasting van verblijfplaatsen, vliegroutes, verbindingsroutes en 
jachtgebieden. Wanneer kappen of slopen aan de orde is kunnen daarbij ook slachtoffers vallen. 
Of deze mogelijke aantasting optreedt, en hoe ingrijpend deze zal zijn, zal afhankelijk zijn van de locatie van de 
turbines en toevoerwegen, het landschap en de structuur van het landschap ter plaatse en het feitelijke 
landschapsgebruik van de vleermuizen, ofwel de vraag of het landschap een bepaalde functie vervutt voor 
vleermuizen. 
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Tijdens de gebruiksfase kunnen dieren op hun dagelijkse vliegroute, in hun jachtgebied of tijdens de trek 
slachtoffer worden van de sneldraaiende wieken. Daarnaast is in theorie geluidsverstoring van jagende 
vleermuizen mogelijk. 

5.3 Bouwfase en ruimtebeslag 

5.3.1 Bouwfase en ruimtebeslag: potentiële aantasting van verblijfplaatsen, vliegroutes en 

jachtgebied 

Bij (potentiële) effecten van windmolens op vleermuizen gaat het om effecten op individuele vleermuizen, op 
populaties van vleermuizen en op de verschillende deelleefgebieden of elementen van hun netwerk. Vanuit het 
netwerkmodel van het landschapsgebruik van vleermuizen c.q. de verschillende functies die het landschap voor 
vlèermuizen kan vervullen, en de praktijk van de aanleg van windturbines, windparken en/of toegangswegen 
kunnen de volgende (potentiële) effecten worden benoemd voor de bouwfase en het ruimtebeslag. 

Als er gebouwen of bomen verdwijnen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een toegangsweg naar de installatie, 
kunnen er verblijfplaatsen verloren gaan. Als er bomen of struiken (laan, heg) verdwijnen kunnen vliegroutes 
verloren gaan of doorsneden worden. 
Omdat turbines en windparken in het laagland veelal in relatief open gebieden met veel wind gebouwd worden, 
lijkt het risico van het optreden van een dergelijke aantasting wellicht klein. Toch zijn deze effecten in concrete 
situaties waargenomen. Zo werden in noord Duitsland vliegroutes, paarverblijven en jachtgebied vernietigd in 
relatief open landschappen met heggen en singels door toevoerwegen en de voet van de installaties. Dit 
gebeurde in situaties waarbij juist geprobeerd werd het beslag op de agrarische percelen klein te houden, door 
de toevoerwegen langs of op de vanuit economisch oogpunt minder waardevolle singels te leggen (Zimmermann 
et al. 1997 ). 
Bovendien worden (nieuwere generaties) windturbines ook meer en meer in/boven bos gebouwd. Hierdoor 
brengt bouw en ruimte beslag van toegangswegen en installaties meer en meer verstoring of vernietiging van 
bomen en struiken en dus risico van verstoring van verblijfplaatsen, jachtgebieden of routes met zich mee 
(Brinkmann et al. 1996). 

Het ruimtebeslag van individuele turbines en zeker van in groepen geplaatste turbines kan jachtgebied verstoren 
of vernietigen, en kan dagelijkse vliegroutes of zones waardoor dagelijks naar jachtgebieden getrokken wordt 
verstoren of vernietigen (Bach et al. 1999, Brinkmann et al. 1996, Limpens, 1996a, 1996b, 2006). In eerste 
instantie gaat het daarbij vooral om jachtgebied van soorten van het open gebied, die (relatief) hoog in het open 
gebied jagen (rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, bosvleermuis en in mindere mate laatvlieger), en 
vliegroutes van soorten die relatief hoog door open kunnen trekken soorten (rosse vleermuis, bosvleermuis, 
tweekleurige vleermuis, laatvlieger). 
Als gevolg van de ontwikkeling van het plaatsen van turbines dichter bij bos, laanstructuren en zelfs in/boven bos 
worden potentieel meer en meer ook de jachtgebieden van soorten van half open jachtgebieden (bijvoorbeeld 
ruige en gewone dwergvleermuis, baardvleermuis) verstoord of vernietigd. 

5.3.2 Bouwfase en ruimtebeslag: wettelijke verplichtingen 

De zorgplicht uit de Flora- en faunawet en een eventuele de passende beoordeling van uit de NB wet verplicht 
en de initiatiefnemer na te gaan of er in het landschap vleermuizen en functies voor vleermuizen aanwezig zijn 
welke door de bouwfase en het ruimtebeslag aangetast zouden kunnen worden. 

Op basis van (eventueel) beschikbare gegevens over de locatie en een deskundige beoordeling van het 
landschap kan een inschatting van de kans van aanwezigheid van zulke functies worden gegeven, alsmede van 
de noodzaak nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en aanwezig zijn van de functies te doen. 
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In relatie tot de details van de te bouwen installatie en toegangswegen en de mogelijkheid hiermee te schuiven 
kan vervolgens een eerste inschatting worden gegeven van de effecten en de mogelijkheid deze te voorkomen. 
Hieruit kan een tweede inschatting worden gegeven van de noodzaak tot nader onderzoek naar het optreden 
van de functies. In afhankelijkheid van de te verwachten functies wordt met voor de functie adequate methoden 
nader onderzoek gedaan. Met de informatie u~ de bovenstaande stappen kunnen de aanwezige functies worden 
beschreven, de (mogelijke) effecten worden beoordeeld en aanbevelingen voor vermijding, mitigatie en 
compensatie worden gedaan (Limpens 2006). 
In bijlage 1 wordt een protocol gegeven voor planning van methoden, periodes, en inventarisatie rondes en 
intensiteit: voor de inventarisatie van de landschapsfuncties ter beoordeling van de effecten vanu~ de bouwfase 
en het ruimtebeslag. In bijlage 2 wordt een stappenplan gegeven voor een effectieve aanpak van een onderzoek 
(naar Limpens 2006}. 

De aanbevolen standaard richtlijnen voor onderzoek vanuit de Eurobats-resolutie over vleermuizen en 
windenergie vraagt tevens om mon~oring van de situatie voor en na het realiseren van het windpark. 

5.4 Gebruiksfase: potentieel slachtofferrisico en storing door geluid 

Tijdens de gebruiksfase kunnen dieren op hun dagelijkse vliegroute, tijdens de jacht of tijdens de 
seizoensmigratie slachtoffer worden van de sneldraaiende wieken (§ 5.4.1 }. Daarnaast is in the6rie 
geluidsverstoring van jagende vleermuizen mogelijk (§ 5.4.2). 

5.4.1. Slachtofferrisico 

Tabel 3 geeft een overzicht van de in Europa gerapporteerde slachtoffers van windmolens. Het aantal 
vleermuisslachtoffers is relatief gering ten opzichte van het aantal dat onder vogels is gerapporteerd. Dit komt 
met name doordat in verhouding tot de vogels nog relatief weinig gericht naar vleermuisslachtoffers onder 
windturbines is gezocht en er bovendien nauwelijks gerichte zoekmethodes voor slachtoffers vleermuizen zijn 
ontwikkeld. Gelukkig komen de laatste jaren meer informatie en gegevens beschikbaar. Uit Nederland zijn 
slechts twee vondsten bekend. 

Tabel 3. Overzicht van de in Europa gerapporteerde slachtoffers van windturbines (status september 2006). Ter beschikking gesteld door 
Tobias Dürr (Landesumweltamt Brandenburg- Ref. Ö2/ Staatliche Vogelschutzwarte). de soorten die Nederland voorkomen/slachtoffer 
zouden kunnen worden. 

Soort D ESP POR A FRA SWE NL totaal 
Nyctalus noctula Rosse vleermuis 160 1 3 3 1 168 
Nyctalus /asiopteros Grote rosse vleermuis 0 1 1 

Nyctalus leisleri Bosvleermuis 34 1 35 
Eptesicus serotinus LaaMieger 13 1 14 

E. nilssonii Noordse vleenruis 1 8 9 

Vesperlt1io murinus Tweekleurige vleermuis 22 1 23 
Myotis myotis Vale vleenruis 0 1 1 

Myoüs dasycneme Meervleermuis 1 1 

Myoüs daubentonii Watervleermuis 3 3 
Myoüs brandtü Brandfs vleermuis 1 1 
Pipistrel/us pipistrel/us Gewone dwergvleermuis 152 1 2 1 1 157 
Pipistrellus nafhusii Ruige dwergvleermuis 126 1 30 5 1 163 
PipistreHus pygmaeus Kleine dwergvleermuis 7 1 8 

Pipistrellus kuhlii Kuhl's dwergvleermuis 0 1 1 
Pipistrellus spec. Pipistrellus spec. 8 4 12 
Hypsugo savii Savi's dwergvleermuis 0 3 3 

Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis 6 1 7 

Plecotus auritus gewone grootoorvleermuis 2 2 
Tadarida tenioüs Bulvleermuis 0 1 1 
Miniopteros schreibersi Schreibers' vleermuis 0 1 1 
ChifO(Jtera Sf)eC. vleermuis spec. 10 14 1 30 55 

totaat ·546 25 1 5 40 47 2 666 
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Ondanks dat reeds enkele jaren in het buitenland gericht onderzoek plaatsvindt naar vleermuisslachtoffers is er 
nog geen eenduidig beeld over het hoe en waarom van voorkomen van slachtoffers. Windturbines zijn relatief 
hoog en staan of worden vooral geplaatst op locaties waar ook wind geoogst kan worden, in het open gebied of 
in ieder geval met vrije ruimte voor de wieken. Daarom lijkt het logisch dat soorten die hoger in het open luchtruim 
jagen eerder risico te lopen dan soorten die laag jagen en/of dicht bij boomkronen, struiken of vegetatie. 
Vleermuizen jagen in dat open luchtruim vooral op het moment dat daar ook iets te vangen valt. Die insecten 
zullen daar juist niet zijn als het (hard) waait. De turbines zullen vooral (hard) draaien als het (hard) waait. Zo 
bezien zou het probleem van vleermuizen als slachtoffers van windturbines (in open gebied) mee kunnen 
meevallen omdat de dieren en het potentiële gevaar elkaar ontlopen. Maar als er gezocht of onderzocht wordt, 
worden er slachtoffers gevonden, zowel van de soorten van het open landschap, als van de soorten van het half 
open of zelfs meer gesloten landschap. En dat ook op momenten dat er een behoorlijke wind staat. Desondanks 
zijn er ook locaties waar zoeken niets opleverde. 

In het onderstaande overzicht worden op basis van literatuur, en ervaring met de ecologie en het gedrag van 
vleermuizen en hun landschapsgebruik, met vleermuizen in de planologie en met vleermuizen in relatie tot de 
planning en ontwikkeling van windturbines, de potentiële risico's en effecten van 'windenergie' op 'vleermuizen' 
geanalyseerd en beschreven. Tegelijk worden de lacunes in kennis en onderzoeksvragen die naar voren komen 
benoemd. 

Windturbines: bedreiging op populatieniveau? 
Op dit moment zijn 16 Europese vleermuissoorten als slachtoffers door windmolens bekend, waaronder 11 in 
Nederland voorkomende soorten. In Nederland zijn tot nog toe slechts 1 gewone dwergvleermuis en 1 ruige 
dwergvleermuis als slachtoffer bekend. Dit komt waarschijnlijk omdat er nog niet gericht wordt gezocht. Het is 
dus nog onbekend of de 11 soorten ook als slachtoffer in Nederland vallen, en hoeveel dat er dan zijn. De 
hoofdvragen voor de Nederlandse situatie zijn dan ook: welke slachtoffers vallen er, hoeveel slachtoffers vallen er 
en hoe verhoud die sterfte zich tot geschatte grootte van de populatie en de te verwachten natuurlijke aanwas 
van die soorten? Zijn er ten gevolge van slachtoffers van windturbines negatieve populatie trends te verwachten? 

Soorten 
Rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers en andere soorten werden in het buitenland ook als 
slachtoffer gevonden bij turbines waarbij de wieken minstens 60 meter boven maaiveld blijven. Van een soort als 
de ruige dwergvleermuis was tot voor kort niet bekend dat ze zo hoog vliegen. Van rosse vleermuizen is wel 
bekend dat ze gemakkelijk tot 50 meter hoog vliegen. Daarnaast zijn van deze soort anekdotisch wel 
waarnemingen van grotere hoogtes bekend. 
Ook een niet trekkende, laag vliegende soort als de gewone dwergvleermuis, die bovendien vooral in het 
randgebied in gesloten tot half open gebied jaagt, wordt in het buitenland relatief veel als slachtoffers gevonden. 
Dit is een veel voorkomende soort, dus wellicht is dit een simpel kanseffect Maar het duidt er in ieder geval op 
dat soorten die volgens de gangbare kennis en inzichten relatief laag en relatief dicht bij vegetatie jagen, toch in 
de buurt van de wieken kunnen komen. 
Het is duidelijk dat onze kennis van de maximum hoogte en van de verdeling van vlieghoogtes van jagende en 
trekkende dieren onvoldoende is. Het is dan ook van belang te achterhalen wat die vlieghoogtes zijn en wat de 
kwantitatieve verdeling van vlieghoogtes, van jagende (stand) vleermuizen, en van trekkende dieren is, 
bijvoorbeeld met behulp van observaties met infrarood-camera's of automatische luisterkistjes (zie kader5.5). 

Trek en gebiedsvoorkeuren 
Gegevens uit Europa (en de VS) laten zien dat de meeste slachtoffers vallen onder de trekkende en de veelal 
hoog, in open gebied jagende soorten, en dat de piek aan slachtoffers ligt tijdens de periode van de herfsttrek. 
Hierbij gaat het in Europa vooral om de relatief veel voorkomende trekkende soorten rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis, maar ook om de sterk bedreigde bosvleermuis. 
Op dit moment is er nog niet veel bekend over vleermuistrek in Nederland. Zo is onbekend waar de trekroutes 
liggen, welke zones er bij trek worden gebruikt? Het is van belang te achterhalen hoe deze zones samenhangen 
met het landschap, zodat door gericht plaatsen van windmolens buiten de trekzones slachtoffers kunnen worden 
beperkt. 
Migratie is beperkt tot bepaalde perioden in het jaar. We kennen voor een aantal soorten de herfsttrek, maar niet 
of er in andere periodes in het jaar trek optreedt, wanneer de grootste aantallen doortrekken en hoe hangt deze 
dynamiek samenhangt met weersgesteldheid en vooral windsterktes? Is hier duidelijke relaties te leggen zijn, 
zou dan vermijding door het op bepaalde momenten uitschakelen van bepaalde turbines mogelijk zijn? En is het 
dan wellicht zelfs mogelijk trekactiviteit (bijvoorbeeld akoestisch) te registreren en bij een bepaalde 
drempelwaarde de turbine uit te schakelen? 
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Op deze vragen kan een antwoord gekregen worden met een gerichte monitoring van slachtoffers, en het 
relateren van slachtoffervondsten aan periode, lokale verspreidingsinformatie, technische specificaties 
windmolens. Migratie kan worden onderzocht door automatische luisterkisijes of warmtebeeldcamera te 
bevestigen aan een ballon of vlieger en met vaststellen van trek met (tracking)radar en meteorologische radar. 

Leergedrag 
Lokale populaties van zowel de trekkende als de niet trekkende soorten lijken op termijn met de aanwezigheid 
van de windmolens om te kunnen gaan. Aanpassingen in gedrag en landschapsgebruik zijn waarneembaar. Dit 
lijkt logisch omdat ze als populatie of individuen kunnen leren omgaan met de gevaren. Dit leren kan echter ten 
koste gaan van individuen. 
Om hier meer inzicht in te krijgen is het belangrijk de aantallen slachtoffers te volgen, en het landschapsgebruik 
voor en na de bouw van installaties te bepalen. Is een aanpassing van gedrag zichtbaar? 

Niet-hoogvliegende of trekkende soorten 
Ondanks mogelijke aanpassings- en leereffecten voor de standpopulaties, worden (in het buitenland) toch veel 
slachtoffers gevonden. Dit lijkt vooral op te treden bij windmolens dichter bij of boven bos. Er is nog maar weinig 
bekend over welke soorten, en hoeveel dieren jagen in en boven de 'struikachtige structuur' van de bovenkant 
van de boomkronen. Doordat recent installaties vaker dichter bij of zelfs tussen en boven opgaande vegetatie 
worden geplaatst, lopen ook de soorten van de halfopen omgeving meer risico. Het mag duidelijk zijn dat het 
landschapsgebruik samenhangt met de functies die dit landschap voor vleermuizen zou kunnen vervullen c.q. 
vervult (jachtgebied, vliegroute). De vraag is nu, welke soorten worden in Nederland in de zomer (buiten trektijd!) 
slachtoffer? Wat is de relatie van slachtofferaantallen met het landschap? Wat is de relatie van 
slachtofferaantallen met het voorkeursleefgebied van die soorten? En meer specifiek, welke soorten jagen boven 
de boomkronen, en welke van die boven de boomkronen jagende soorten, worden daadwerkelijk slachtoffer. Is 
bij nieuwbouw vermijding door het ontzien van jachtgebieden en vliegroutes te realiseren? 

Mechanisme 
Er worden slachtoffers gevonden met verwondingen of missende vleugels, en zelfs doormidden gehakte 
vleermuizen. Maar lang niet alle dieren vertonen uitwendig zichtbare letsels. Er mag vanuit worden gegaan dat 
als het dier door de wiek geraakt wordt, dat er dan ook letsel zichtbaar is. Vermoedelijk is er een zone van 
turbulentie achter de vleugel van de turbine waarin de vleermuis meegezogen wordt. Een dergelijk verschijnsel, 
het aantreffen van ongeschonden slachtoffers, is ook bekend bij (kleinere) vogels. Wel wordt er soms vet op de 
vacht van de slachtoffers gevonden: mogelijk het gevolg van uittreden vet door de onderdruksituatie. Uit 
onderzoek in de VS werd duidelijk dat sommige slachtoffers inderdaad door de wieken geraakt werden of 
vermoedelijk door de luchtstroom dicht bij de wieken 'meegezogen' werden en tegen de grond gesmakt, of door 
de onderdruk in die luchtstroom al overleden. 
Onderzoeksvragen zijn dus: is het werkelijk zo dat vleermuizen meegezogen worden door turbulentie, en zo ja, is 
de turbulentie te verminderen? En resulteert dat in minder slachtoffers? Aanvullend zouden, uiterlijk 
ongeschonden, slachtoffers veterinair onderzocht kunnen worden, op intern letsel, en zou eventuele, bij technici 
beschikbare informatie, overturbulentie en zuigende werking beschikbaar gemaakt moeten worden. 
Hoe is het gedrag van vleermuizen ten opzichte van windturbines en wieken van windturbines, bij verschillende 
snelheden? Is er sprake van aantrekking? Wat is de aantrekkingskracht? 

Wannte en luchtvaartverlichting 
De warmte van turbines en lichtmarkering op de turbines kunnen insecten en daarmee insectenjagende 
vleermuizen aantrekken. In zweden is met een warmtebeeldcamera waargenomen hoe een noordse vleermuis 
reageerde op insecten die bij het turbinehuis zwermende insecten, en vervolgens geslagen werd door een wiek 
(mond. med. Lothar Bach). 
Vragen die dus belangrijk zijn: zijn turbinehuizen van de in Nederland gebouwde turbines warm t.o.v. hun 
omgeving? Trekken ze insecten aan? Trekken ze vleermuizen aan? 
Hoge objecten, zoals windmolens, dienen een obstakellicht te dragen als waarschuwing voor de luchtvaart. Het 
is nog onduidelijk of deze lichten insecten aantrekken, en zo ja, of deze op hun beurt vleermuizen aantrekken? 
Als deze vragen beantwoord zijn, kan er nagedacht worden over vermijding door het tegengaan van deze 
aantrekking, bijvoorbeeld door vervangen van het spectrum van lichten, of isolatie van de turbine. 

Microgeneration 
Een recente ontwikkeling zijn de kleine turbines (microgeneration) die in de bebouwde kom door privé-personen 
of organisaties op gebouwen kunnen worden geplaatst. In Groot-Brittannië zijn hier al slachtoffers van bekend. 
Waar in Nederland met de microgeneratie wordt gewerkt, en of er in Nederland ook vleermuizen slachtoffer 
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worden van "microgeneration windmolens" is bij Zoogdiervereniging VZZ onbekend. Onderzoek of er 
slachtoffers vallen en of rekening gehouden wordt met leefgebieden van vleermuizen in stedelijk gebied is 
wenselijk. 

Offshore 
Off shore zijn (nog) geen slachtoffers gevonden of bekend geworden. Het is ook moeilijk voor te stellen hoe een 
in zee gevallen kleine vleermuis gevonden kan worden voordat deze is gezonken of is gevonden door aasetende 
vogels of vissen. Tegelijk blijken vleermuizen veel vaker op of over zee te trekken en zelfs te jagen dan werd 
vermoed. Genetisch onderzoek laat een uitwisseling van genen van de ruige dwergvleermuis tussen Groot 
Brittanniê en het vaste land zien. In Zweden zijn groepen rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen waar te 
nemen die over zee in zuidwestelijke richting vertrekken. In Nederland blijkt de ruige dwergvleermuis veel vaker 
boven het relatief grote open water van randmeren of IJsselmeer te jagen dan werd verwacht (o.a. Kuijper et al. 
2006; Urnpens 2002). 
Welke soorten komen voor boven zee? Jagen ze Gaarrond) of trekken ze in bepaalde seizoenen boven open 
wateroffshore voor de Noordzee kust of voor de kust van de grote meren in Nederland? 
Deze vragen zijn te beantwoorden van het varen van transecten op zee of gebruik van radars, of Door detectors 
en/of automatische geluidsregistratie units of warmtebeeld camera's en hoge snelheid infrarood camera's op off 
shore eilanden of andere stationaire objecten in zee te plaatsen. 
Monitoring van slachtoffers is methodisch erg lastig, maar is wellicht mogelijk door automatische registratie bij de 
turbines met behulp van langdurige automatische registratie met warmtebeeld camera's of hoge snelheid 
infrarood camera's. 

Methodiek s/achtoffennonitoring 
In Nederland zijn, zoals hiervoor al aangegeven werd, tot nog toe slecht 1 gewone dwergvleermuis en 1 ruige 
dwergvleermuis als slachtoffer bekend. Bij onderzoek naar vogelslachtoffers zijn in Nederland nooit vleermuizen 
als 'bijvangst' gevonden of gerapporteerd. Het is zonder meer mogelijk dat er geen of nauwelijks slachtoffers zijn 
gevallen op de locaties waar in Nederland naar vogels is gezocht. Maar het is ook mogelijk dat daar wel 

. vleermuisslachtoffers zijn gevallen, mat dat deze om methodische redenen niet werden gevonden. 
Enerzijds kan het lage aantal vondsten liggen aan het zoekbeeld en de ervaring van de zoekers. Anderzijds lijken 
vleermuizen veel sneller te worden opgeruimd door aaseters en doodgraverkevers en veel sneller te rotten, dan 
(de veren van) vogels. De vleermuisslachtoffers vallen vooral 's nachts. Nachtactieve aaseters, zoals vossen en 
marterachtigen, kunnen deze warme zoogdierlichamen relatief gemakkelijk vinden. Dode zoogdieren lijken 
letterlijk aantrekkelijker voor dodengraverkevers dan dode vogels. Er zijn voorbeelden waarbij een 's ochtends 
vers gevonden vleermuis aan het eind van de middag al ondergegraven was. 
Ondanks. de methodische moeilijkheden werden in projecten in Duitsland en de VS, waar gezamenlijk door 
vleermuis- en vogelspecialisten is gezocht, vleermuizen gevonden. Zelfs meer dode vleermuizen dan vogels 
(soms 5-10 x meer!). 

Over het algemeen vond men enkele tot enkele tientallen dode vleermuizen per turbine per jaar. 

Onderzoek naar optimalisatie van methodiek is dus wenselijk, om tot een (kosten-)effectieve monitoring te 
komen. Omdat het interessant is te weten, in welke periode in de nacht de slachtoffers vallen, meermaals per 
nacht zoeken een interessante aanvulling. 
Een andere methodiek die getest kan worden is een langdurige automatische registratie van de turbinegondel 
met warmtebeeldcamera's of hoge snelheid infrarood camera's. 's Nachts zoeken is voor onervaren waarnemers 
niet makkelijk, maar kan met een warmtebeeldcamera, met getrainde speurhond, of door menselijke zoeker 
goed te trainen en intensief te laten werken (zie ook bijlage 3). 

5.4.2 Waarom vallen er slachtoffers? 

Echolocatie 
Het is niet duidelijk waarom vleermuizen met hun echolocatie de molens niet simpelweg waarnemen en 
ontwijken. Hierover zijn wel indicatief gedachten te formuleren. 
Vooral trekkende dieren lijken soms op de automatische piloot te vliegen. Het is niet zeker of er (continu) 
echolocatie gebruikt wordt. Ook al wordt er af en toe geroepen, de informatie van de echo's wordt niet 
consequent verwerkt. Dieren kunnen ook uitgeput zijn. 
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Tijdens vliegen op grote hoogte worden slechts enkele signalen per seconde uitgezonden. Dat betekent dat een 
molen inclusief de wieken als een stilstaand object wordt waargenomen. De vleermuizen zullen de snelheid van 
de wieken ( vleugelpunten bewegen 200- 250 km/u) niet herkennen of begrijpen. 
Dit zou kunnen betekenen dat trekkende en dus vermoeide en op 'automatische piloot' vliegende vleermuizen 
meer risico lopen slachtoffer te worden van windmolens? 
Om hierin meer inzicht te krijgen, moet er onderzocht of echolocatie gebruikt wordt tijdens de trek. Dit kan met 
detectors, automatische registratie units aan ballon of met vlieger. Er kan vervolgens bepaald worden of er 
geroepen wordt bij windmolens, wat de reactie is op windmolen, en onderzocht of ook uit de echolocatie-signalen 
blijkt dat de turbines of wieken (kunnen) worden waargenomen. 

Daarnaast werkt echolocatie over een betrekkelijk korte range. Zeker voor een soort als de ruige dwergvleermuis 
geldt dat op het moment dat het dier echo's terug krijgt van de wieken of de turbine en begrijpt dat het om een 
bewegend object en mogelijk gevaar gaat, het al zeer dicht bij de wieken is en wellicht in de turbulentie komt, of 
door de wieken geraakt wordt. 
Roepen met 2 pulsen per seconde, hetgeen past bij bijvoorbeeld een trekkende rosse vleermuis, betekent dat de 
vleermuis tot ongeveer 80 meter vooruit luistert, en dat ze slechts 2 'beeldjes' per seconde krijgt. Bij een 
vliegsnelheid van 10 - 20 mis (iets meer dan de gemeten snelheden voor jagende dieren) is er dus 4-8 
seconden tijd om te reageren. 
Op het moment dat soorten over grote afstand willen luisteren of een grootte reikwijdte willen hebben, gebruiken 
ze lange vlakke pulsen. Daarmee is de afstandsbepaling van objecten slechts heel beperkt. 
Roepen met 4 pulsen per seconde, hetgeen past bij een trekkende ruige dwergvleermuis, betekent dat de 
vleermuis tot ongeveer 40 meter vooruit luistert, en dat ze slechts 4 'beeldjes' per seconde krijgt. Bij een 
vliegsnelheid van 5 - 1 0 mis (iets meer dan gemeten voor andere Pipistrel/us soorten bij het jagen) is er 
eveneens 4 tot 8 seconden tijd om te reageren. Tijdens de trek kan de feitelijke reactietijd nog kleiner zijn doordat 
de dieren op de automatische piloot vliegen en de informatie niet snel genoeg tot zich door laten dringen. Een 
baardvleermuis die jaagt boven de boomkronen roept met ca. 10 pulsen per seconde. Ze heeft daarmee 
weliswaar 1 0 beelden per seconde, maar 'kijkt' slechts 15-17 meter vooruit. Bij een vliegsnelheid van 5-1 0 m/s is 
er dan 1 tot 3 seconden om te reageren. 
De relatie tussen echolocatie-type en slachtofferrisico is dus belangrijk voor het begrip waarom slachtoffers 
vallen. Onderzoek of - en met welke echolocatie-signalen wordt gewerkt tijdens het naderen van windturbines, 
zowel in jachtgebied in de zomer als tijdens de trek zou hier veel inzicht in geven. Dit kan met behulp van 
batdetectors, automatische registratie units aan ballon of vlieger. Daarbij zouden vliegsnelheden van jagende en 
trekkende dieren onderzocht moeten worden (multi array microphone; high speed camera). 

Uitwijken 
Als de vleermuis de turbine waarneemt en herkent, en vervolgens reageert door parallel aan het vlak van de 
wieken af te buigen, of wellicht probeert tussen de draaiende wieken door te vliegen, dan komt ze wellicht in het 
gebied van de turbulentie. Naar verwachting zullen de ·soorten verschillen in de vatbaarheid om meegezogen 
worden, al naar gelang hun vliegsnelheid en vleugelvorm en grootte van de vlieghuid. Vanuit dat aspect zal de 
kans om gegrepen te worden voor bijvoorbeeld een rosse vleermuis, met smalle vleugels en een hoge 
v.liegsnelheid kleiner zijn dan die van een baardvleermuis met bredere vleugels en lagere snelheid. 
Er zou dus een relatie is er tussen slachtofferrisico en vleugelmorfologie kunnen bestaan. Dit is te onderzoeken 
door reactie en gedrag dieren bij windturbine onderzoeken, met behulp van "multi array microphone" en 
hogesnelheidscamera's. 

Vrijloop 
Bij onrendabele lage windsnelheden worden windmolens veelal in de zogenaamde vrijloop gezet: de 
molenbladen staan dan recht op de windrichting. De vrijloop zorgt er tevens voor dat de turbines meer kracht 
kunnen absorberen, dan stilstaand, zodat de turbines lichter uitgevoerd kunnen worden, de 
vermoeidheidsbelasting lager is, en de levensduur van de turbine verlengd wordt ( MAJ Kortenoever, sch. 
meded.). Amerikaans onderzoek geeft echter aan dat er vooral slachtoffers vallen op momenten dat de wieken 
op een vrijloop stand draaien bij weinig wind, en veel minder in situaties bij flinke windsnelheden met hoge 
wieksnelheden. Dit hangt wellicht samen met activiteitspatronen van vleermuizen: bij lagere windsnelheden 
zullen er meer insecten vliegen, en zullen vleermuizen meer jagen in opener landschappen, waar de turbines 
vaak geplaatst zijn 
Het zou interessant zijn slachtoffer aantallen in relatie tot windsnelheden te meten, tussen turbines die in vrijloop 
gaan, en turbines die dit niet doen. Als er inderdaad meer vleermuis-slachtoffers vallen bij vrijloop, kan er 
besloten worden tot stilzetten van de molens bij lage windsnelheden 
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5.4.3 Geluidsverstoring 

Een van de effecten die de vleermuizen mogelijk verstoren is het ultrasone geluid dat sommige installaties 
produceren. 
Het is vanuit de theorie rond de werking van echolocatie niet helemaal duidelijk waarom soorten zich door dit 
geluid zouden laten verstoren. Het is nauwelijks mogelijk de echolocatie van vleermuizen te verstoren of te 
'jammen' met ultraSone, ruisachtige geluiden of zelfs met pulsen die lijken op echolocatie. Toch is bij bijvoorbeeld 
laatvliegers waargenomen dat deze installaties meden welke luide zwiepende ultrasone geluiden produceerden 
in de door laatvliegers gebruikte frequentieband. Niet alle installaties en niet alle wieken maakten die geluiden, 
wat deed vermoeden dat het om een beschadiging van een wiek ging. Dit betekent dat ultrasone stoorgeluiden 
van windturbines- als die optreden - potentieel het jachtgebied van vleermuissoorten kunnen aantasten. 

Een quick scan om helder te krijgen of huidige generaties windturbines geluid produceren in de ultrasone 
bandbreedte is wenselijk. Als dat zo is, dan kan er overgegaan op onderzoek of vleermuizen hierop reageren in 
voorkomen, aantallen en gedrag? Een bijproduct van dergelijk onderzoek zou dus een ultrasone 
afschrikkerfwaarschuwer voor vleermuizen kunnen zijn. 
In de VS zijn stoorgeluiden geprobeerd als middel om vleermuizen af te schrikken bij Eptesicus fuscus, een 
Amerikaanse laaMieger soort. De dieren meden de storende geluidsbron significant tijdens vliegexperimenten. 
Als er voedsel werd aangeboden werd dat wel in de stoorzone gevangen, maar was er toch een voorkeur voor 
de geruisarme omgeving. Dit bevestigt ·dat het niet gaat om jammen of verstoren van de echolocatie 
performance, maar om ontwijken van het storende geluid. (Spanjer, 2006; poster paper). Dit onderbouwt 
enerzijds het feit dat stoorgeluid van turbines leefgebied of jachtgebied zou kunnen aantasten, maar biedt 
anderzijds kansen tot voorkomen van slachtoffers door afschrikken van vleermuizen. Het is dus wenselijk te 
onderzoeken of en met welke geluiden vleermuizen zijn af te schrikken van windturbines, ter voorkoming van 
slachtoffers. Dit zou men moeten onderzoeken in relatie tot de reacties en het gedrag van zowel de soorten van 
lokale standpopulaties als trekkende populaties. 

5.4.4. Gebruiksfase: wettelijke verplichtingen 

De zorgplicht uit de Flora- en faunawet en een eventuele de passende beoordeling vanuit de NB wet verplicht en 
de initiatiefnemer na te gaan of er in het landschap op de locatie waar vleermuizen en functies voor vleermuizen 
Gagende dieren, dieren op vliegroute, trekkende dieren) aanwezig zijn welke door de gebruiksfase bouwfase en 
het ruimtebeslag aangetast zouden kunnen worden. Het gaat dan om slachtoffers I slachtofferrisico en eventueel 
verlies aan jachthabitat. 
De eisen vanuit de m.e.r. vragen in feite al vroeger in het planproces hetzelfde, maar op een wat groter en 
abstracter schaal niveau en tervergelijking van alternatieven. Een s.m.b. zou op grotere schaal en nog vroeger in 
de planvorming vragen om het kennen van de belangrijke zomerleefgebieden en trekroutes om locatiekeuzes te 
kunnen onderbouwen vanuit het aspect van biodiversiteit. 

Op basis van (eventueel) beschikbare gegevens over de locatie(s) en een deskundige beoordeling van het 
landschap kan een inschatting van de kans van aanwezigheid van zulke functies worden gegeven, evenals van 
de noodzaak nader onderzoek naar het optreden van de functies te doen. In relatie tot de details van de te 
bouwen installatie en de mogelijkheid hiermee te schuiven kan vervolgens een eerste inschatting worden 
gegeven van de effecten en de mogelijkheid deze te voorkomen. Hieruit kan een tweede inschatting worden 
gegeven van de noodzaak tot nader onderzoek naar het optreden van de functies. In afhankelijkheid van de te 
verwachten functies wordt met voor de functie adequate methoden nader onderzoek gedaan. 
Met de informatie uit de bovenstaande stappen kunnen de aanwezige functies worden beschreven, de 
(mogelijke) effecten worden beoordeeld en aanbevelingen voor vermijding, mitigatie en compensatie worden 
gedaan (Limpens 2006). 
In bijlage 2 wordt een stappenplan gegeven voor een effectieve aanpak van een onderzoek (naar Limpens 
2006). De stappen in deze bijlage dienen door de windmolen exploitant in te worden gepast in de planning van 
plaatsing en bouw. 

Tabel 4 geeft een samenvattend overzicht van de beschikbare informatie (en de lacunes) van factoren die 
relevant zijn voor het inschatten van het risico dat vleermuizen lopen om slachtoffer te worden van windturbines. 
De grootte van het risico (botsingskans) is afhankelijk van factoren als vlieghoogte, afhankelijkheid van 
geleidende structuren, trek, vlieggedrag en voorkomen. Uit de kolommen "gewogen risico" blijkt dat vooral de 
Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis een verhoogd risico lopen. van een soort 
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als de Tweekleurige vleermuis kan het risico in Nederland nog wel hoger blijken dan op grond van de huidige 
verspreidingsgegevens wordt verwacht omdat vrijwel niets bekend is over verspreiding in trektijd. 

Tabel4 Slachtofferrisico bij Nederlandse vleermuizen. A= Algemeen, VA= vrij algemeen, Z =Zeldzaam, ZZ =Zeer zeldzaam. 
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zomer zomer zomer najaar zomer najaar zomer 

Rosse vleermuis VA + 5 > 50/100 25 > 100 - 25 > 100 > 100? ++ . +++ +++ 

Ruige dwergvleermuis VA + 5>50 5>50 ++I- 5>50 > 100? +++ +++ + 

TV>A9ekleurige vleermuis zz + 5 > 50/100 25> 100 - 25 > 100 > 100? +++ +++ + 

Gewone dwerg A 5>50 5>50 ++ > 50? ++ ++ +++ 
vleermuis 

Bosvleermuis zz + 5 > 50/100 5>50 - 25> 100 > 100? ++ ++ + 

Laatvlieger VA 5>50 5>50 +I- > 100? ++ ++ ++ 

Vale vleermuis lZ 0,5>2 0,5>25 +++ ? - - -
Meervleermuis z + 0,5>2 0,5 > 10 +++ 0,5> 10 ? - - -

Watervleermuis VA 0,5>2 0,5 > 10 +++ ? - - + 

Baardvleermuis z 1-10 1 > 10 +++ ? - - + 

Franjestaart z 1-10 1 > 10 ++++ ? - - -
Gewone grootoor VA 1-10 1 > 10 ++++ ? - - + 

Grijze grootoor zz 1-10 1 > 10 ++++ ? - - -
Brandfs vleermuis zz 1-10 1 > 10 +++ ? - - -
Ingekorven vleermuis lZ 1-10 1 > 10 ++++ ? - - -
Bechstein's vleermuis zz 1-10 1 > 10 ++++ ? - - -
Noordse vleermuis zz + 5>50 5>50 +I- ? > fOO? ++ ++ -

De aanbevolen standaard richtlijnen vanuit de Eurobats resolutie over vleermuizen en windenergie vraagt om 
monitoring van de slachtoffers en sterite. In bijlage 3 van dit rapport wordt de meest wenselijke aanpak van de 
monitoring weergegeven. 
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5.5 Voorstel onderzoeksprogramma Vleermuizen en windturbines 

Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat er nóg een aantal lacunes zijn in de kennis die noodzakelijk is voor 
het schatten van risico's van windturbines voor vleermuizen. Om tot een optimale, vleermuisvriendelijke plaatsing 
van turbines in het landschap te komen dienen (naast het onderzoek dat wettelijk verplicht is: zie §5.3.2 en § 
5.4.3) deze lacunes gevuld te worden. In deze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor een 
onderzoeksprogramma, dat deze lacunes dient te vullen. 

De benodigde kennis is terug te brengen tot drie onderzoeksvragen, die op hun beurt weer te zijn verdelen in een 
aantal deelvragen: 

1. Vallen er slachtoffers door windturbines onder vleermuizen in Nederland? 

-Zo ja, welke soorten zijn dit? 
-Waar gebeurt dit? Bij welke installaties? 
-Wanneer gebeurt dit Gaardeel, nachtdeel, windsnelheid) 

2. Zijn er slachtoffers te verwachten bijoffshore turbines? 

- Hoeveel en welke vleermuizen vliegen boven zee? 

3. Waarom vallen er slachtoffers? 

-Op welke hoogte vliegen Nederlandse soorten? 
-Welke echolocatie wordt gebruikt rond windturbines, en hoe intens? 
-Welk geluid genereren windturbines, zijn deze waarneembaar en aantrekkelijk of juist storend? 
- Hoe gedragen vleermuizen zich rond windturbines? 
-Trekken waarschuwingslichten op turbines insecten en dus vleermuizen aan? 

Deze drie deelvragen worden in de volgende drie paragrafen behandeld. 

5.5.1 Vallen er in Nederland slachtoffers? 

Op moment van schrijven zijn er in Nederland 2 slachtoffers door windturbines bekend. Dit geringe aantal komt 
mogelijk omdat er niet gericht gezocht wordt op deze kleine, donker gekleurde en daarom onopvallende dieren. 
Er zijn uit het buitenland door gerichte monitoring wel degelijk slachtoffers bekend, waaronder 11 soorten die ook 
in Nederland voorkomen. 

Voor een goede inschatting van de problematiek in Nederland is een gerichte monitoring van slachtoffers 
essentieel. Men onderscheid 5 perioden in het 'vleermuisjaar', elk met een ander landschapsgebruik: 
voo~aarstrek, zwermfase, jacht rond zomerverblijfplaats, paartijd, najaarstrek (tabel 1 ). Door de monitoring in elk 
van deze fases te doen kan een inschatting gemaakt worden van verschillen in de mate risico in deze fasen. Het 
is niet ondenkbaar dat het risico op slachtoffers gedurende de nacht veranderd. Door meerdere keren per nacht 
te zoeken (met behulp van speurhonden of warmtebeeldzoekers) kunnen pieken en dalen in het risico bepaald 
worden. 

Door rond veel turbines slachtoffers te zoeken, wordt een beeld verkregen van de factoren, zoals 
landschapsstructuren, die gerelateerd zijn aan veel of juist weinig slachtoffers. Gecombineerd met kennis van de 
ecologie van vleermuizen levert een goed ontworpen monitoringsprogramma dus een instrumentarium op voor 
het minimaliseren van slachtoffers door verstandige plaatsing van de turbines en aanvullende vermijdende 
maatregelen. 
Het is mogelijk dat sommige soorten wel in het gebied rond een turbine voorkomen, maar geen slachtoffer 
worden. Om te bepalen of dit zo is, en of er bepaalde 'risicosoorten' zijn, is het belangrijk in een wijdere straal 
rond de gemonitorde turbines een inventarisatie van het voorkomen van vleermuizen te maken. 

Methodiek 
Een probleem bij de monitoring van slachtoffers is de geringe waarneembaarheid van de slachtoffers: deze zijn 
klein, donker en zijn 's nachts te verwachten. Omdat slachtoffers snel kunnen verdwijnen (door predatoren en 
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aaseters, zowel in landelijk als urbaan gebied) is het zaak 's nachts te zoeken naar slachtoffers. Er zijn goede 
resultaten met warmtebeeldzoekers, maar er zijn ook goede mogelijkheden tot zoeken met getrainde 
speurhonden. 

Idealiter worden slachtoffers gezocht in een vierkant plot rond de turbine met een breedte die gelijk is aan de 
hoogte van de turbine, omdat slachtoffers door de wind een stuk meegevoerd kunnen worden, maar in de 
praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn door hoge vegetatie etc. Het plotwordt in korte banen doorkruist. Het is 
essentieel dat naast de zoekmethodiek ook het oppervlak waarover is gezocht, alsmede de zoekinspanning (in 
manuren) wordt vastgelegd. Hoeveel nachten rond een turbine moet worden gezocht hangt af van het aantal 
slachtoffers dat valt: hoe minder er vallen, hoe meer nachten er moet worden gezocht om een goede analyse 
van de gegevens te maken. Indien haalbaar dienen er drie zoekrondes te worden gedaan: na schemering, 
middernacht en ochtendschemering. 

De inventarisatie op (levende) vleermuizen in rond de ruimere omgeving van de turbines gebeurd door middel 
van de standaard VZ2 methodiek: een veldmedewerker gaat met batdetector een nacht het veld in. Gebaseerd 
op een grondige veldkennis bezoekt deze kansrijke delen van het gebied rond de windturbines en noteert de 
passerende vleermuizen. 

Producten 
- Een goed beeld van de problematiek: risicosoorten, risicoperioden en 'risicolandschappen'. 
- Een instrumentarium voor plaatsingsplanning en beheer van de omgeving die risico op slachtoffers 

minimaliseert. 

5.5.2 Offshore 

Het schatten van de risico's en potentiële impact van offshore windparken behoefte een aparte aanpak. 
Slachtoffers monitoren op zee is zeer moeilijk tot onmogelijk. Ook het schatten van het risico is op basis van de 
beschikbare kennis lastig, aangezien deze kennis zeer summier is. Waarschijnlijk trekken er wel vleermuizen 
over zee: er is genetische uitwisseling tussen Engeland en Nederland, vanuit Scandinavië zijn groepen 
waargenomen die westwaarts boven zee verdwenen en op boorplatformen worden ook regelmatig vleermuize8 
aangetroffen (Boshamer, in prep.). Op welke schaal en waar er boven zee wordt gevlogen is vooralsnog 
onbekend. 

Methodiek 
Het bepalen van voorkomen van vleermuizen boven zee zou kunnen met behulp van luisterkistjes, geplaatst op 
offshore turbines, maar ook offshore olieplatforms, vaarwegmarkering (boeien) en andere stationaire mariene 
objecten. 
Een alternatieve aanpak is gebruik van de radarbeelden van het KNMI of de Koninklijke Luchtmacht. De laatste 
wordt al ingezet voor de studie van vogelmigratie. Mogelijk is het monitoren van offshore slachtoffers haalbaar 
met deze luisterkisijes. Een pilot op terrestrische turbines om te bepalen of aan echolocatie het vallen van 
slachtoffers kan worden herkend (houd de echolocatie abrupt op?), is daarbij een eerste stap. 
Het is wenselijk om vooral bij onderzoek aan deze deelvraag internationale samenwerking te zoeken. Eurobats 
vormt daarvoor een geschikte structuur. 

Producten 
- Kennis van schaal en soortsamenstelling van migratie en jacht boven zee. 
- Monitoringsmethodiek van slachtoffers bij offshore windparken. 

5.5.3 Waarom vallen er slachtoffers? 

Een van de bepalende factoren in de mate waarin vleermuizen risico lopen slachtoffer te worden van turbines is 
de vlieghoogte van de soort tijdens jacht, migratie en paartijd. Helaas is de kennis van vlieghoogtes erg beperkt 
en gebaseerd op anekdotische waarnemingen. Dit kan eenvoudig opgelost worden door gedurende een aantal 
nachten luisterkistjes (zie kader) op vaste punten op verschillende hoogtes te plaatsen. Dit kan op vaste, 
bestaande objecten (palen, in boomkruinen) of aan helium ballonnen aan kabels. 
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Vleermuizen nemen hun omgeving waar met echolocatie. Het is daarom enigszins bevreemdend dat er (in het 
buitenland) zoveel slachtoffers onder vleermuizen vallen. Ze zouden deze 's nachts immers gewoon waar 
moeten kunnen nemen. Om te weten te komen waarom vleermuizen windturbines niet, ofte laat, waarnemen, is 
gericht onderzoek naar het gebruik van echolocatie rond windturbines nodig. Hierin staat centraal welk type 
echolocatie rond windturbines wordt gebruikt, en hoe intens deze echolocatie wordt gebruikt. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat de echolocatie van migrerende vleermuizen zo extensief wordt gebruikt, dat de wieken niet, of te 
laat, worden waargenomen. 
Het is mogelijk dat windturbines ultrasoon geluid produceren, dat de echolocatie stoort. Anderzijds zou ultrasoon 
geluid kunnen werken als waarschuwingssignaal voor de turbines. Een dergelijk mechanisme wordt bijvoorbeeld 
toegepast om walvissen te waarschuwen voor netten. 

Het is belangrijk te weten hoe vleermuizen zich gedragen wanneer ze turbines naderen. Nemen ze deze waar, 
proberen ze de turbines te vermijden, en is dat succesvol? Of worden ze er juist door aangetrokken? Dit laatste 
kan ook gebeuren via aantrekkende werking van insecten, die op hun beurt aangetrokken worden door op de 
turbine geplaatste waarschuwingslichten voor vliegtuigen of warmte van de turbines. Aanpassing van het type 
lamp kan dit verhelpen. 

Methodiek 
Om vlieghoogte van vleermuizen te bepalen worden luisterkistjes op palen, in boomkruinen geplaatst, of aan de 
grond bevestigde helium (weer)ballonnen. 
Het waarnemen van gedrag vleermuizen rond de windturbines kan geautomatiseerd gebeuren door luisterkistjes. 
Deze worden op de turbine zelf geplaatst, en slaan de echolocatie van de vleermuizen die de turbines naderen 
op. Door tweekanaais luisterkisten te gebruiken, kan soort, vliegsnelheid en richtingsverandering bepaald 
worden. Zoogdiervereniging VZZ heeft ruime ervaring met dit systeem. Door turbines met verschillende typen 
lampen te selecteren, wordt de aantrekkende dan wel afstotende werking van waarschuwingslampen bepaald. 
De geluidsproductie van windturbines kan met dezelfde luisterkisges worden vastgelegd en kan vervolgens op 
overlap van frequenties worden vergeleken met opnames van geluiden van de Nederlandse vleermuissoorten uit 
ons archief. 

Producten 
- Begrip van mechanismen achter slachtoffers door windturbines. 
- Kennis van eventuele aantrekkende werking van waarschuwingslichten op turbines. 
- Een ultrasoon waarschuwingssysteem ('pinger')? 

5.5.3 Integratie 

Door de onderzoeksonderdelen 5.5.1 en 5.5.2 te combineren, verkrijgt men een beeld van zich in ruime 
omgeving rond de turbines bevindende soorten, de soorten die de turbines naderen, en de daadwerkelijke 
slachtoffers. 

Luisterkistjes 
Om over langere tijd, op vaste plekken vleermuizen waar te nemen zijn luisterkistjes ontwikkeld. Luisterkistjes 
zijn een aan elkaar verbonden baatdetectors, een digitale voice recorder die op geluid reageert en een 
tijdsignaaL Zo worden dus alle passerende vleermuizen automatisch opgenomen, met tijd en datum. 
Luisterkisten kunnen worden ingezet voor moeilijk bereikbare plaatsen: op vaste punten op het water, op 
windturbines maar bijvoorbeeld ook aan verankerde heliumballonnen. 
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6. Vermijden, mitigeren en compenseren 

Maatregelen ter vermijding, mitigatie en compensatie van effecten van windturbines op vleermuizen, moeten ten 
dele nog ontwikkeld en getest worden. In het onderstaande overzicht staat aangegeven wat theoretisch mogelijk 
is en wat getest moet worden. 

Vermijden Mitigeren Compenseren 

Op grotere schaal van trek 
- Turbines en windparken ~ Afschrikken met geluid en of - Proberen structuren aan te 

buiten de migratiezones licht. bieden die omleiding mogelijk 
lokaliseren; - Uitzetten tijdens migratie maken 

- Op grotere schaal keuze periode, automatisch uitzetten 
voor geconcentreerde op moment dat trek optreedt. 
opstellingen buiten - Proberen turbulentie en 
migratiezones i.p.v. zuigende werking te 
verspreid aanwezige verminderen. 
turbines en parken 

Op grotere schaal leefgebied 
- Turbines en windparken - Afschrikken met geluid en of - Verbeteren van geschikt 

buiten de belangrijke licht. foerageergebied op afstand 
leefgebieden lokaliseren - Proberen turbulentie en van het windpark 

- Op grotere schaal keuze zuigende werking te 
voor geconcentreerde verminderen. 
opstellingen buiten 
migratiezones i.p.v. 
verspreid aanwezige 
turbines en parken 

Op lokale schaal van park 
- Turbines en toegangswegen - niet kappen/slopen tijdens - Alternatieve structuren voor 

zo aanlegen dat geen bewoning of gebruik als verblijfplaatsen realiseren 
belangrijke functies in het vliegroute - Afhankelijk van soort is het al 
landschap (verblijfplaatsen, dan niet mogelijk alternatieve 
vliegroutes of jachtgebied) structuren voor vliegroutes te 
worden aangetast ontwikkelen 

- Turbines en windparken zo - Afschrikken met geluid en of - Afhankelijk van soort is het al 
plaatsen t.o.v. vliegroutes en licht. dan niet mogelijk alternatieve 
jachtgebied in het landschap, - automatisch vrijloop van structuren voor vliegroutes te 
dat geen of klein turbine op moment dat hoge ontwikkelen 
slachtofferrisico optreedt activiteit optreedt. - Verbeteren van geschikt 

- Bedrijfsregiems instellen - Proberen turbulentie en foerageergebied op afstand 
waarbij voor vleermuizen zuigende werking te van het windpark 
gevoelige perioden in nacht verminderen. 
of seizoen worden ontzien 
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Bijlage 1. Protocol voor planning methoden, periodes, en inventarisatie rondes en intensiteit 

- Eco consult & project management I zoogdiervereniging VZZ. © Herman Limpens, juni 2006. 

Op basis van 
-de selectiviteit en effectiviteit van de verschillende beschikbare inventarisatiemethodes, 
-de regio in Nederland waarin het plàngebied ligt (-+te verwachten soorten), 
-het concrete landschap in een plangebied (--+te verwachten soorten, en functies landschap), 
- en de te beoordelen ingreep 
kan worden uitgewerkt welke methoden, in hoeveel rondes en op welke momenten moeten worden 
ingezet voor een effectieve gerichte inventarisatie van het voorkomen en landschapsgebruik van 
vleermuizen in een plangebied ten behoeve van de beoordeling van een ingreep. 
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Tabel 1 . Aanbevolen inventarisatieperiodes en Inventarisatierondes voor de verschillende methoden 
voo-r het inventariseren van vleermuizen. 
Legenda: 

r:=J meest effectleve periode 

r:=J inventarisatie mogelijk 

inventarisatle ronde aanbevolen 

" controles vermijden, om storing te minimeren 

D 
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Elke beschikbare methode voor het waarnemen van vleermuizen heeft eigen specifieke kansen en 
mogelijkheden om de verschillende soorten te kunnen waarnemen of determineren, of het betreffende 
landschapsgebruik (verblijfplaats, route, jachtgebied) te kunnen vaststellen. Elke methode is daardoor 
tegelijk op haar eigen wijze selectief (Limpens & Roschen 1996, 2002). Het beste resultaat wordt 
verkregen door het in zetten van een strategische combinatie van methoden (Bach & Limpens 2003; 
Brinkman et al. 1996; Brinkmann & Urnpens 1999; Rahmel et al. 1999, 2004; Verboom & Limpens 2004). 
Dit protocol voor de planning van methoden, het aantal inventarisatie rondes, en de inventarisatie
intensiteit is bedoeld als richtlijn en ondersteuning bij het maken van een verantwoorde doelgerichte 
keuze. Tegelijk kunnen, ook voor degenen die offertes of rapporten moeten beoordelen, een aantal 
kwaliteitseisen voor goed onderzoek van het schema worden afgeleid. De verschillende 
inventarisatiemethodes zijn verschillend effectief voor de verschillende soorten. 
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Kwaliteitseis: ten minste die methoden inzetten die nodig zijn om alle in het betreffende landschap te 
verwachten soorten aan te tonen dan wel uit te sluiten! · 

De aanwezigheid van vleermuizen in het landschap en hun gebruik van het landschap verschilt van nacht 
tot nacht. Er is sprake van dynamiek in voorkomen en verspreiding, en in het landschapsgebruik. 
Kwaliteitseis: ten minste, en onder gebruikmaking van de juiste methoden, zoveel rondes inzetten als 
nodig zijn, om voor alle te verwachten soorten, het gebruik van de verschillende te beoordelen 
landschapselementen/landschapsdelen aan te tonen dan wel uit te sluiten. 

De aanwezigheid van vleermuizen in het landschap en hun gebruik van het landschap verschilt ook in de 
loop van het seizoen. Omdat niet elke methode op elk moment in het seizoen is in te zetten, zijn de 
verschillende soorten in de loop van het seizoen wisselend effectief op te sporen: 
Kwaliteitseis: ten minste, en onder gebruikmaking van de juiste methoden, alle rondes in het seizoen 
inzetten, van balts van grootoorvleermuizen in maartlapril tot balts van gewone en ruige 
dwergvleermuizen in september of balts van tweekleurige vleermuizen in november, die nodig zijn om 
alle in het betreffende landschap te verwachten soorten aan te tonen dan wel uit te sluiten. Bovendien 
moet dit gebeuren voor alle te beoordelen landschapselementen/landschapsdelen. 

Het gaat bovendien bij een beoordeling van de effecten van een ingreep, of een ontheffingaanvraag niet 
alleen om het voorkomen van soorten, maar om het in kaart brengen van het concrete landschapsgebruik 
ofwel de "functies die het landschap voor vleermuizen kan hebben" (verblijfplaats, jachtgebied, route) 
welke mogelijk door een ingreep geraakt gaan worden. 
Kwaliteitseis: ten minste, en op de juiste momenten in het seizoen, die methoden inzetten die nodig zijn 
om alle in het betreffende landschap te verwachten "functies die het landschap voor vleermuizen kan 
hebben" (verblijfplaats, jachtgebied, route) aan te tonen dan wel uit te sluiten. 

Welke methoden, welke rondes en hoeveel rondes en met welke intensiteit en hoe deze concreet in het 
landschap worden ingezet, hangt uiteindelijk af van de te beoordelen ingreep en de in de regio en het 
landschap te verwachten soorten en 'functies van het landschap'. 
Kwaliteitseis: in de offerte en verslaglegging uitwerken waarom bepaalde methoden wel of niet worden 
ingezet, waarom bepaalde inventarisatieperiodes in· het seizoen wel of niet worden benut en waarom het 
gekozen aantal rondes en de ingezette intensiteit voldoende zijn. In de verslaglegging dient vervolgens te 
worden geëvalueerd of de aanpak inderdaad afdoende is geweest om aan voornoemde kwaliteitseisen te 
voldoen. Dat houdt onder andere in dat voor de soorten I functies die niet aangetroffen zijn, in de 
verslaglegging uitgelegd I aannemelijk gemaakt dient te worden dat deze ook inderdaad niet aanwezig 
zijn. Waar nodig dient geconcludeerd te worden dat aanvullend veldwerk nodig is. 

Het op de juiste manier en effectief toepassen van de inventarisatiemethoden en het betrouwbaar en 
effectief determineren, wordt voor een groot deel bepaald door kennis, ervaring en vaardigheid met 
betrekking tot de methoden en soorten. Dit aspect wordt in dit document/hoofdstuk inhoudelijk niet 
behandeld. Het beheersen van de methoden is natuurlijk wel een essentiële kwaliteitseis. 

Inventariseren met de vleermuisdetector: geluid en zichtwaameming, zoeken naar zwermende 
vleermuizen; zoeken naar paarterritoria, en -verblijven. 
1, 2, 3 en 4 worden in de praktijk tegelijk en in samenhang uitgevoerd. Inventariseren met de detector is 

relevant voor vaststellen van het soortenspectrum en van het landschapsgebruik en relaties tussen de 
verschillende deelleefgebieden (verblijfplaatsen, routes en jachtgebieden), waarbij de waarnemer met 
een detector, maar ook met automatische registratie-eenheden, vanuit de invalshoek van het 
landschap werkt. Afhankelijk van complexiteit landschap, globaal 0,5 - 1 nacht met een persoon per 
ronde per 100 ha. 
Of er zeven rondes nodig zijn hangt af van 
- complexiteit landschap: kleinschaliger meer rondes 
- of er baltsende grootoorvleermuizen verwacht kunnen worden (bosrijk, parkrijk, voorkomen 

grootoorvleermuizen uit omgeving bekend I data base). Zo niet dan kan de april ronde vervallen. 
-of er op grond van het landschap baltsende gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, 

rosse vleermuizen (eventueel bosvleermuizen) verwacht kunnen worden. Zo niet dan kan de 
september ronde vervallen. 
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De ronde in november, december voor baltsende tweekleurige vleermuizen kan relevant zijn of worden 
wanpeer 

- er in de toekomst inderdaad/meer tweekleurige vleermuizen baltsend gevonden worden 
-de ingreep gaat om sloop of renovatie van hoge gebouwen, die potentieel als baltsplek (en dan ook 

als overwinteringsplaats dienen). 
Bij het inzetten van de methode 'bat detector' is ook de kwaliteit van de gebruikte bat detector, of meer 

nog het gebruikte type bat detector (HET, TE, DIV) van belang. Hierbij geldt niet, hoe duurder, meer 
high tech, hoe beter, maar dient er gelet te worden op de achterliggende vraagstelling van het 
onderzoek. Voor het inventariseren in het kader van beoordelingen voor de Flora- en faunawet en 
m.e. r. dient er gewerkt te worden met een combinatie van 'afstelbare/tunebare' en 'time-expansion' 
detectors (HET/TE) en dus ook met analyse van opgenomen geluiden. Het werken met alleen de 
relatief eenvoudige afstelbare detectors (HET} geeft in voorkomende gevallen onvoldoende 
mogelijkheden tot, en zekerheid over de determinaties (Limpens & McCracken 2004). 

Netvangst in jachtgebied 

5 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum. Wanneer op grond van het landschap, en 
bekende gegevens uit omgeving (data base) bepaalde soorten verwacht kunnen worden, welke met 
andere methoden (b.v. detector) wellicht gemist worden of niet gedetermineerd kunnen worden, dan 
moet netvangst in het jachtgebied worden uitgevoerd (globaal 2 nachten per landschapstype en twee 
nachten per 100 ha). 

Controle I visuele inspectie van zolders 

6 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum en de beoordeling van een eventuele impact 
op het object zelf. Wanneer op grond van het landschap, en bekende gegevens uit omgeving (data 
base) bepaalde zolderbewenende soorten verwacht kunnen worden, dan moeten controles vao de 
zolders worden uitgevoerd wanneer: 
-de soorten met andere methoden wellicht gemist worden, of niet gedetermineerd kunnen worden; 
-of de zolders zelf direct betroffen zijn; 
- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Bij een groot aantal potentiële zolders, eventueel voorbereidingsronde in de winter en controle van 
positief verdachte zolders in zomer. 

Controle I visuele inspectie van nestkasten enlof vleermuiskasten 

7 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum. 
Wanneer op grond van het landschap, en bekende gegevens uit omgeving (data base) bepaalde 
kasten bewenende soorten verwacht kunnen worden, dan moeten controles van de kasten worden 
uitgevoerd wanneer: 
- de soorten met andere methoden wellicht gemist worden, worden of niet gedetermineerd kunnen 

worden; 
- of de gebieden met kasten zelf direct betroffen zijn; 
- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Controle van kasten kan natuurlijk alleen dan wanneer er kasten hangen. Nieuw ophangen van 
nestkasten of vleermuiskasten is in het kader van onderzoek voor het beoordelen van een ingreep 
(meestal binnen een seizoen) niet zinvol mogelijk, omdat acceptatie van en bewoning van zulke kasten 
een proces van enkele jaren is. · 

Controle I visuele inspectie van winterverblijven 

8 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum en de beoordeling van een eventuele impact 
op het object zelf. 
Wanneer op grond van het landschap, en bekende gegevens uit omgeving (data base) overwinterende 
vleermuizen verwacht kunnen worden, dan moeten controles van de winterverblijven worden 
uitgevoerd wanneer: 
- de winterverblijven mogelijk zelf direct betroffen zijn; 
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-te verwachten soorten met andere methoden wellicht gemist worden, of niet gedetermineerd kunnen 
worden; 

-of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 
(beoordelen effect op netwerk). 

Controle van winterverblijven kan natuurlijk alleen dan wanneer er winterverblijven zijn. Het aantal 
benodigde dagen is afhankelijk van de grootte van het gebied, en de grootte en de aantallen 
aanwezige winterverblijven. Rondes in het zomerseizoen kunnen worden benut om te verkennen of er 
potentiële winterverblijven in het landschap (plangebied) aanwezig zijn. 

Controle I visuele inspectie van boomholtes met boomholtecamera of endoscoop 

9 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum, het gebruik van specifieke bomen en 
boomholten als verblijfplaats voor vleermuizen en voor de beoordeling van een eventuele impact op de 
verblijfplaatsen zelf. De methode geeft aanvullende mogelijkheden voor het controleren van bomen 
waar zwermende of anderszins actieve vleermuizen zijn waargenomen, maar waar de exacte 
verblijfplaats nog niet gevonden werd, of voor het controleren of het om een kraamverblijfplaats gaat. 
Het is daarnaast een van de weinige mogelijkheden om te controleren of een boom als winterverblijf 
gebruikt wordt. 
Wanneer op grond van: de aanwezigheid van boomholtes, het voorkomen van soorten die mogelijk in 
bomen overwinteren (data base), en aanwijzingen op het gebruik van de bomen als 
overwinteringsplaats (b.v. baltsende mannetjes), overwinterende vleermuizen verwacht kunnen 
worden, dan moeten controles van de potentiële winterbomen worden uitgevoerd wanneer: 
-de bomen mogelijk zelf direct betroffen zijn; 
- of de soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of het zomerleefgebied betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Controle met de boomcamera kan natuurlijk alleen dan wanneer er boomholtes aanwezig zijn. Het 
aantal benodigde dagen is afhankelijk van de grootte van het gebied, en de grootte en de aantallen 
aanwezige winterverblijven. Rondes met andere methoden in het zomerseizoen kunnen. worden benut 
om te verkennen of er potentiële winterbomen in het landschap (plangebied) aanwezig zijn. 

Netvangst voor winterverblijven I waarneming met detector voor winterverblijven 

10 Vangen van zwermende vleermuizen voor 'winterverblijven· (zwermlocaties) is relevant voor het 
vaststellen van het soortenspectrum. Bovendien kan zo worden vastgesteld of een winterverblijf 
gebruikt wordt als zwemlocatie. Wanneer bepaalde vleermuissoorten (o.a. Bechstein's vleermuis, 
Ingekorven vleermuis, mopsvleermuis) op grond van het landschap, en bekende gegevens uit 
omgeving (data base) zwermend verwacht kunnen worden, dan moeten netvangsten voor de 
'winterverblijven' worden uitgevoerd wanneer: 
- of de winterverblijven mogelijk zelf direct betroffen zijn; 
-te verwachten soorten met andere methoden wellicht gemist worden, worden of niet gedetermineerd 

kunnen worden; 
- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Het vaststellen van de status van zwermlocatie kan ook gebeuren aan de hand van waarnemingen met 
de bat detector, waarbij eventueel een luisterkistje kan worden ingezet. Determinatie van de soorten is 
dan beperkter mogelijk. 
Netvangsten voor de 'winterverblijven/zwerm locaties' of waarnemen met de detector voor 
'winterverblijven/zwermlocaties' kan natuurlijk alleen dan wanneer er winterverblijven zijn. 
Globaal 1 avond, nacht per winterverblijf. 

Telemetrie I volgen van vleermuizen met zender 

11 is relevant voor vaststellen van het landschapsgebruik en relaties tussen de verschillende 
deelleefgebieden (verblijfplaatsen, routes en jachtgebieden), waarbij telametrie vanuit de invalshoek 
van het individu werkt. Bij soorten die met de bat detector in het algemeen, of in sommige delen van 
hun jachtgebied, moeilijk te herkennen en te detecteren zijn (o.a. Bechstein's vleermuis, ingekorven 
vleermuis, vale vleermuis, en in mindere mate franjestaart), moet er (aanvullend) met telemetrie 
gewerkt worden. Globaal 5 á 10 dieren maal 5 nachten. 
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Publiciteit I oproepen via media aan publiek tot melden verblijfplaatsen 

12 is relevant voor het verzamelen van (aanvullende) informatie over verblijfplaatsen. Globaal2 dagen 
per plangebied. 
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Bijlage 2.~tappenplan vleermuisonderzoek 

Uit: Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging VZZ & Eco consult & Project management. © Herman Limpens, juni 2006. 

1 Moet er aandacht aan vleermuizen worden besteed? 
Komen vleermuizen voor? 
Mag voorkomen vleermuizen verwacht worden? 

Ja, dan~ 

2 Welke informatie is van plangebied bekend? 
Soortenllandschapsgebruik, resolutie/detail en actualiteit 

Gegevensbestanden, beschikbare rapporten 
en/of expert judgement 

Gegevensbestanden, beschikbare 
rapporten. 

1 ,2 + 3 Informatie voor ! 

4 Voorlopige conflictanalyse 
Voorlopige beoordeling van mogelijke gevolgen ingreep 
Vanuit bouwfase, object en gebruiksfase op 
Soorten /landschapsgebruik I functies landschap 

Oordeel/ analyse ~ expert judgement 

41nformatle voor! 

5 Beoordelen of voldoende informatie beschikbaar is, 
of dat nader onderzoek nodig is voor 
Conflictanalyse, effectbeoordeling, 
Planning mitigatie en compensatie 

Oordeel/ analyse ~ expert judgement 

4 + 5 Beslissing tot en informatie voor ! 

6 Ontwikkelen en opstellen offerte/verzoek en P.v.A. 
Welke (aanvullende) informatie nodig? 
Welke methoden, perioden, intensiteit? 

Analyse I Advies ~ expert judgement 

4, 5 + 6 Informatie voor ! 

7 Veldwerk I verzamelen informatie Deskundige inzet van juiste methoden, in 
juiste perioden, met voldoende intensiteit 

4 + 7 Informatie voor ! 

8 Conflictanalyse Analyse - expert judgement 
Beoordeling van te verwachten gevolgen ingreep vanuit 
bouwfase, object, gebruiksfase en onderhoud en beheer op 
Soorten /landschapsgebruik I functies landschap 
-waarderen soorten en landschapsgebruik 
- beoordelen of en welke effecten te verwachten zijn 
- beoordeling significatie effecten 

7 + 8 Informatie voor ! 

9 Ontwikkelen en plannen van 
vermijding, mitigatie en compensatie 
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Het opstellen van een Plan van Aanpak of een offerteverzoek ten behoeve van onderzoek naar de gevolgen 
van een ingreep op vleermuizen kan het best stapsgewijs worden aangepakt. Ook in de opzet van een 
offerte en de latere uitvoering van het onderzoek, is het goed om waar mogelijk/noodzakelijk deze 
stappen te volgen. In het voorgaande overzicht en de hierna volgende tekst worden deze stappen 
weergegeven. Het overzicht en de tekst kunnen ook worden gebruikt om een offerte te beoordelen. 

Stap 1: Beantwoorden van de vraag, of, in relatie tot de concrete geplande ingreep, aandacht aan 
vleermuizen besteed zal moeten worden: 
Het gaat dus in feite om de vraag of vleermuizen in het plangebied en de omgeving daarvan voorkomen 
of kunnen voorkomen. 

A ~ Nagaan van gegevens over het voorkomen van vleermuizen door het raadplegen van (landelijke en 
provinciale/regionale) databases en rapporten m.b.t. de omgeving van de ingreep I het plangebied. 

~ met deze informatie 
informed expert judgement 

B ~ Schatten/beoordelen van kans op voorkomen vleermuizen door middel van· een expert judgement I 
een beoordeling van landschap. 

Uit A kan al blijken dat aandacht geven aan vleermuizen zondermeer nodig is. Het is ook mogelijk dat de 
gegevens onvolledig zijn. Dan is B noodzakelijk. De beoordelaar moet beschikken over voldoende kennis 
en inzicht in 'de bekende verspreiding van soorten in Nederland' en in de ecologie en het 
landschapsgebruik van de soorten. Wanneer de beoordelaar het gebied al goed kent, het gebied een niet 
al te complex landschap heeft, en er alleen 'gemakkelijk te beoordelen soorten' te verwachten zijn, kan 
het mogelijk zijn deze beoordeling te doen als bureaustudie. Hiervoor dienen gedetailleerde en actuele 
topografische kaarten en bij voorkeur ook luchtfoto's beschikbaar te zijn. Over het algemeen is een 
veldbezoek en grondig inspecteren van het landschap van het plangebied en de omgeving daarvan aan 
te bevelen. 
Met gegevens uit A, is er bij B sprake van een beoordeling op basis van informatie en van het landschap: 
informed expert judgement. In principe kan B, als expert judgement, ook zonder A. Het is mogelijk dat 
ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever stap 1 zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Het kan verstandig zijn om al in deze fase advies te vragen van een deskundige I 
deskundig adviesbureau. 

Stap 1 ~ Stap 2 en 3 

Het komt maar zelden voor dat er helemaal geen vleermuizen in een gebied voorkomen of te verwachten 
zijn. Al gauw jagen er op zijn minst een of enkele soorten in een gebied. De vraag uit stap 1 is dan ook 
vooral een formele afweging en eerste stap in het stappen plan. 
Als duidelijk is dat er aandacht aan vleermuizen geschonken moet worden, dan wordt het meteen 
relevant na te gaan 

- Stap 2: welke informatie over vleermuizen en hun landschapsgebruik er al van het plangebied en 
de omgeving daarvan bekend is, en 

- Stap 3: welke soorten en landschapsgebruik er verwacht mogen worden. 

In feite worden kunnen stap 1 en stappen 2 en 3 veelal in een keer worden uitgevoerd. Stappen 2 en 3 
zijn een verdiepende intensievere bewerking van stap 1. 

Stap 2: Nagaan of onderzoeken van welke informatie over vleermuizen er van het plangebied en 
de omgeving daarvan bekend is: 

A 1 ~ verzamelen van gegevens over het 
- voorkomen van soorten 
-landschapsgebruik van soorten: verblijfplaatsen1, vliegroutes en jachtgebieden 
- de schaal waarop dit bekend is: atlasblok, km-hok, hm-hok, punt 
- de actualiteit van de beschikbare gegevens door het raadplegen van (landelijke en 

provinciale/regionale) databases en rapporten m.b.t. de omgeving van de ingreep I het 
plangebied. 
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Het is mogelijk dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever 
stap 2 zelfstandig kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dit uit te besteden aan een deskundige I 
deskundig adviesbureau. 

Stap 3: Nagaan of onderzoeken van welke soorten en landschapsgebruik er verwacht mogen 
worden: 

~ met de informatie uit stap 2 
informed expett judgement 

81 ---+Schatten/beoordelen van kans op: 
- voorkomen van soorten 
- de functies die concrete elementen in het landschap en deien van het landschap voor 

vleermuizen per soort vervullen: functie verblijfplaats, route/verbinding en jachtgebied 

door middel van een expert judgement I een beoordeling van het landschap, op basis van een 
intensief veld bezoek. 

Het is zeer aan te raden altijd stappen 2 én 3 uit te voeren! 

De beoordelaar moet beschikken over een goede kennis van en inzicht in 'de bekende verspreiding van 
soorten in Nederland' en in de ecologie en het landschapsgebruik van de soorten. Op dit niveau is de 
kans erg klein dat een beoordeling op basis van alleen een bureaustudie afdoende kan zijn. Een intensief 
veldbezoek en grondig inspecteren van het landschap van het plangebied en de omgeving daarvan zijn 
noodzakelijk. Gedetailleerde en actuele topografische kaarten en bij voorkeur ook luchtfoto's worden 
bestudeerd om het veldbezoek voor te bereiden. 
Als er uit stap 2 gegevens, en voldoende gedetailleerde gegevens bekend zijn, kan stap 3 worden 
uitgevoerd als een beoordeling op basis van beschikbare informatie en van het landschap: informed 
expert judgement. In principe kan stap 3, als expert judgement, op basis van alleen het landschap ook 
zonder stap 2. 
Het zal slechts in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de 
personen, zo zijn dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever 
stap 3 zelfstandig kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om in deze fase advies te vragen van een 
deskundige I deskundig adviesbureau. 

Stap 4: Voorlopige conflict analyse: 
Voorlopige beoordeling van de mogelijke gevolgen van de ingreep: 

C ---+ Schatten/beoordelen wat de mogelijke effecten zijn van de ingreep op: 
-de functionaliteit van concrete elementen in het landschap en delen van het landschap als 

verblijfplaats, route/verbinding en jachtgebied. 
- de potentieel in het plangebied aanwezige verblijfplaatsen, vliegroutes/verbindingen en 

jachtgebieden. 
-en eventueel op de soorten of populatie(s) op basis van de informatie uit stappen 1 t/m 3. 

Bij het analyseren van wat de potentiële conflicten zijn tussen de ingreep en de functionaliteit van het 
landschap voor vleermuizen, c.q. het beoordelen van de mogelijke effecten van een "ingreep" op 
vleermuizen en hun landschapsgebruik, moet gekeken worden naar de potentiële conflicten ten aanzien 
van, of de mogelijke effecten op de verschillende functionele deelleefgebieden (verblijfplaats, jachtgebied 
en de verbindingsroutes daar tussen). 

Daarbij moet steeds gekeken worden naar de 
-De potentiële conflicten die ontstaan bij of door de aanleg van "het object": b.v. de bouwfase van een 
weg of een industriegebied, inclusief het ruimtebeslag tijdens de bouwfase .. 
- De potentiële conflicten die ontstaan doordat "het object" er uiteindelijk is: het uiteindelijke ruimtebeslag 
van b.v. de weg, een wijk, een industriegebied. 
-De potentiële conflicten die ontstaan door het gebruik van "het object": b.v. het verkeer op de weg, of de 
verlichting langs een weg of een industrieterrein in de gebruiksfase. 
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- De potentiële conflicten die ontstaan vanuit onderhoud en beheer van "het object": b.v. verlichting 
tijdens werkzaamheden of kappen van bomen, dichtmaken verblijfplaatsen. 

door 
Netwerk van functionele deel-leefgebieden van functies bij I door ruimte- bij I door bij I door 
van landschap voor vleermuizen aanleg beslag gebruik beheer 
verblijfplaats: winter conflict? conflict? conflict? conflict? 

kraamkamer conflict? conflict? conflict? conflict? 

verblijf conflict? conflict? conflict? conflict? 

paarverblijf conflict? conflict? conflict? conflict? 

jachtgebied: jachtgebied/territorium conflict? conflict? conflict? conflict? 

opportunistisch gebruikt jachtgebied conflict? conflict? conflict? conflict? 

het voedselproducerende gebied conflict? conflict? conflict? conflict? 

·vliegroute: verblijf .... jachtgebied (dagelijks) conflict? conflict? conflict? conflict? 

jachtgebied+-+ jachtgebied (dagelijks) conflict? conflict? conflict? conflict? 

i verblijf .... verblijf (periodiek/seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

~ verblijf+-+ winterverblijf (seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

populatie+-+ populatie (seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

verbinding gebied .... gebied (seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

De beoordelaar moet beschikken over een goede kennis van en inzicht in de ecologie en het 
landschapsgebruik van de soorten c.q. de functionaliteit van het landschap voor vleermuizen, evenals 
over de mogelijke effecten van ingrepen in het landschap, veranderingen in het landschap. 
Het zal slechts in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de 
personen, zo zijn dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever 
stap 4 zelfstandig kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om in deze fase advies te vragen van een 
deskundige I deskundig adviesbureau. 

Stap 5: Beoordelen of er voldoende informatie is voor een conflictanalyse, of een afdoende 
boordeling van de effecten: 

Op de basis van de informatie uit de stappen 1 Um 3 en de analyse daarvan in stap 4, kan in stap 5 
worden nagegaan of er voldoende gegevens en informatie bekend is, of dat er nader onderzoek nodig is. 
en welke gegevens dan verzameld moeten worden. 

D ~ Schatten/beoordelen of er voldoende informatie is en/of welke aanvullende informatie nodig is over 
- voorkomen van soorten I soortenspectrum 
-de functies die concrete elementen in het landschap en delen van het landschap voor 

vleermuizen per soort vervullen: functie verblijfplaats, route/verbinding en jachtgebied. 
- de (potentieel) in het plangebied aanwezige verblijfplaatsen, vliegroutes/verbindingen en 

jachtgebieden. 

om de effecten vanuit de verschillende fases van de ingreep afdoende te kunnen beoordelen. 

De beoordelaar moet beschikken over een goede kennis van en inzicht in de ecologie en het 
landschapsgebruik van de soorten c.q. de functionaliteit van het landschap voor vleermuizen, evenals 
over de mogelijke effecten van ingrepen in het landschap, veranderingen in het landschap. Het zal 
slechts in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de personen, zo 
zijn dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever stap 5 
zelfstandig kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om al in deze fase advies te vragen van een 
deskundige I deskundig adviesbureau. 
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Bijlage 3. Eurobats' richtlijnen voor de monitoring van vleermuisslachtoffers onder windmolens 

Vrij vertaald naar: Wind Turbines and Bats: guidelines for the planning process and impact assessments (versie 
1.0, september2006) (Doc.Eurobats.MoP5.12.Rev.3.Annex1) 

Monitoring van slachtoffers 

Het aantal slachtoffers is sterk afhankelijk van de locatie van het windmolenpark en de soort vleermuis. Het 
aantal gevonden slachtoffers wordt negatief beïnvloed door predatie (vleermuislijkjes worden eerder gevonden 
door predatoren dan door menselijke zoekers) en de efficiëntie van de zoeker (o.a. afhankelijk van de 
bodemvegetatie onder de windmolens). Daarom kent de monitoring twee fasen. 

Zoeken naar vleermuisslachtoffers 

a) grootte zoekgebied 
Idealiter wordt een gebied met een straal ter grootte van de lengte van de windmolen afgezocht omdat 
vleermuisslachtoffers sterk kunnen verwaaien. (Grunkorn et al. 2005). Omdat in de meeste gevallen het zoeken 
over een dergelijk oppervlak bemoeilijkt wordt door vegetatie of andere natuurlijke obstakels, wordt aangeraden 
om een kleiner oppervlak te bemonsteren met weinig tot geen vegetatie. Indien mogelijk met een straal gelijk aan 
de hoogte van de windmolen maar nooit kleiner dan 50 m. 

Het zoekgebied (bijvoorkeur een vierkant in plaats van een cirkel) wordt gemarkeerd met vier piketpaaltjes op de 
hoekpunten en ter weerszijden paaltje die 5 of 1 0 m aangeven. Transecten gelopen van een paalqe naar dat aan 
de overzijde beslaan zo een strook van respectievelijk 5 of 2.5 m aan elke zijde. 

Als om de een of andere reden het zoekgebied niet geheel belopen kan worden moet het percentage van het 
totale oppervlak per molen worden bepaald. 

b) aantal te onderzoeken windturbines 
Indien mogelijk moet iedere windmolen van een windmolenpark worden bemonsterd. Bij grote windparken 
worden de turbines in de nabijheid van landschapselementen altijd bemonsterd en andere willekeurig 
geselecteerd. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het windmolenpark en de ligging. 

c) interval tussen monsters 
Hoe kleiner het interval tussen monster, hoe groter het aantal terugvondsten (hoe kleiner het effect van predatie). 
Als richtlijn wordt geadviseerd 1 dag interval tussen monsters bij kleine parken en 5 dagen bij grotere parken 
(voor vergelijking van resultaten zie Amett et al. 2005). 

d) monitoring schema 
Slachtoffer monitoring dient te beginnen zodra de vleermuizenactief worden na de winterrustperiode (maart-april) 
tot aan het begin van de winterrust (oktober-november). Het schema zal daardoor variëren afhankelijk van de 
geografische ligging en de weersomstandigheden. Omdat het grootste aantal slachtoffers te verwachten is in de 
trektijd zal de zo.ekinspanning hoger zijn in voo~aar en najaar . . 
15/2 31/3: 1 controle per week of minder 

1/4 15/5: 1 controle per 2-3 dagen 

16/5 31/7: 1 controle per week 

1/8 15/10: 1 controle per 2-3 dagen 

16/10 15/12: 1 controle per week of minder 

e) zoekmethoden 
De transecten worden langzaam en regelmatig belopen waarbij ter weerszijde van de (denkbeeldig) lijn gezocht 
wordt naar slachtoffers. Het zoeken begint 1 uur na zonsondergang, zodra de lichtomstandigheden 
onderscheiding van vleermuisslachtoffers mogelijk maakt. 
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Genoteerd worden: 

plaats van het slachtoffers (op kaart, GPS coördinaten, positie t.o.v. windturbine) 
de toestand van de vleermuis (vers, enkele dagen oud, verteerd, resten e.d.) en type verwonding (detail 
foto's zijn aan te bevelen) 
vegetatie op plek van vondst 

Het is noodzakelijk de weersomstandigheden tussen bemonsteringen (temperatuur, windkracht en richting, 
neerslag) en de maanfase te registreren. 

Schatting van de sterftecijfer 

Een statistische analyse is noodzakelijk om het sterftecijfer te bepalen. Hierbij worden factoren die de 
terugvondst van slachtoffers beïnvloeden in de berekening meegenomen (zoals predatie snelheid, zie verder) 

a) schatting predatiesnelheid 
Om de mate van predatie en!of snelheid van het verdwijnen door aaseters te kunnen schatten, moeten 
tenminste vier keer per jaar proeven worden uitgevoerd om de invloed van vegetatiehoogte daarop te bepalen. 
Omdat vleermuizen minder aantrekkelijk zijn voor predators en aaseters dan vogels wordt aangeraden om 
vleermuislijkjes (ingevroren en voor gebruik ontplooit) te gebruiken. Indien geen vleermuislijkjes voorhanden zijn, 
kan gebruik worden gemaakt van kleine zangvogels of eendagskuikens (bij voorkeur donkergekleurde). ledere 
proef wordt uitgevoerd op 10 opeenvolgende dagen om te bepalen hoe lang een vleermuislijkje aanwezig blijft 
alvorens gegeten begraven of verwijdert te worden (door zoogdieren, vogels of insecten). 

b) zoekefficiëntie 

classificatie bodembedekking 

Omdat de zoekefficiëntie afhangt van bodembedekking (vegetatiehoogte, de mate waarin habitat de 
zichtbaarheid beïnvloed, seizoen) is het belangrijk om waarnemingskiassen voor vleermuisslachtoffers te 
onderscheiden. Hierin worden hoogte en percentage van bodembedekking en andere habitatkenmerken (type 
vegetatie, obstakels op de grond, helling) meegenomen (voor details zie Habitat Mapping p 26-28 in Arnett et al. 
2005 of Brinkmann et al. 2006). Deze factoren zijn van belang voor de statistische analyse. 

proeven 

De zoekefficiëntie wordt getest bij verschillende vegetatiehoogten (vier keer per jaar). Vleermuislijkjes worden 
willekeurig verspreid over de zoekgebieden, waarbij de coördinaten worden genoteerd (zowel als de positie t.o.v. 
de windturbine en type en hoogte van de vegetatie ter plekke). Het zoeken verloopt als boven beschreven. 

speurhonden 

Getrainde speurhonden kunnen worden gebruikt om slachtoffers te zoeken. Ook de zoekefficiëntie van 
speurhonden dient op bovenbeschreven wijze · te worden onderzocht. Een "pointer" (een hond die de vondst 
aanwijst) heeft een voorkeur boven een "retriever" (hond die vondst naar de baas brengt) zodat de plek van de 
vondst geregistreerd kan worden. 
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Bijlage 4. Beslisschema planning aanleg windmolenpark 

Dit schema geeft een overzicht van de te doorlopen stappen ten behoeve van een juiste afweging van plaatsing 
t.o.v. vleermuizen. Deze dient te worden geinteregeard in de planning van het park. 

A. Gegevens aanvraag- offerte aanvraag quick-scan 

1. Moet er aandacht aan vleermuizen worden besteed? Ja --> 2 
Nee --> D 

~ 
2. Welke gegevens over vleermuizen zijn beschikbaar? 

rzl 

~ 3. Welke soorten I landschapsgebruik wordt verwacht? ~ .... ..... 
~ ..... 4. Welke conflicten t.a.v. vleermuizen zijn te verwachten? = :~ .... - 5. Zijn beschikbare gegevens toereikend om effecten in te schatten? Ja c 0 ~ --> 

rzl 

~ Nee --> B 

= 6. Welke aanvullende gegevens zijn nodig om te voldoen aan de 
~ - criteria voor deugdelijk onderzoek I rapportage? ~ 

7. Is er een ontheffing ex. Art. 75 FF-wet vereist? Ja --> c 
Nee --> D 

~ 
rzl B. Offerte aanvraag veldonderzoek 
~ 
rzl 

..::t:: 8. Uitvoering veldonderzoek ~ 
0 
i:: 

9. Is er een ontheffing ex. Art. 75 FF-wet vereist? Ja c ~ --> 
'"0 

= Nee --> D 
0 C. Ontheffmgsaanvraag indienen 

~ 
D. Start uitvoering rzl 

~ 
rzl ~ 
et) rzl 

= ~ 10. Eventueel begeleiding sloop I kap .... 
~ '"0 .... = 11. Eventueel veldonderzoek tijdens bouwwerkzaamheden ~ 0 -; ~ et) 

~ 

~ 

~ 
rzl ~ E. Offerte aanvraag monitoring 
~ rzl 
lil ~ et) rzl 12. Uitvoering monitoring onderzoek = ..::t:: .... . ... - = .s loo 13. Worden vleermuizen slachtoffer? Ja --> F .... ..c = ~ Nee --> G 0 ~ 
~ F. Aangepaste maatregelen 

~ 
G. Evalueren rzl 

~ 
~ .... ..... 
~ 

= -~ .... 
r-il 
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Initiatiefnemer aanleg windmolen 

Ad. A. Gegevensaanvraag quick-scan 

Via www.natuurfoket.nl is het mogelijk een eerste indruk te verkrijgen van het voorhanden zijn van 
verspreidingsgegevens van beschermde soorten in het plangebied. Om meer gedetailleerde gegevens over het 
plangebied te verkrijgen kan bij de Zoogdiervereniging VZ2 een gegevensaanvraag worden ingediend. Middels 
een quick-scan kan snel worden nagegaan of verder onderzoek naar vleermuizen op de planlocatie noodzakelijk 
is. Afhankelijk van de wens kan de quick-scan bestaan uit een expert judgement op basis van landschappelijke 
kenmerken of een uitgebreidere analyse op basis van een veldbezoek. 

Ad. B. Offerte veldonderzoek 

In de ontheffingsaanvraag dienen de volgende zaken helder omschreven te zijn: geplande omvang van het 
windmolenp!'irk, plangebied {evt. alternatieve locaties), planning, beschikbare gegevens, of begeleiding bij 
ontheffingsaanvraag wenselijk is. 

Ad. C. Ontheffingsaanvraag 

Ontheffing wordt alleen verstrekt als: 

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; alternatieven toetsen; 
- er geen afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding van de betrokken soort( en); 
- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu gunstige effecten 
- de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van 'zorgvuldig handelen' (geen slachtoffers, 

geen aantasting van vast- rust en verblijfplaatsen of afdoende mitigatie of compensatie van schadelijke 
effecten). 

Een ontheffing dient te worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen van het ministerie LNV middels een 
formulier ( downloadbaar vanaf het LNV loket flora- en faunawet op de site van het ministerie van LNV 
www.minlnv.nl). Het verdient aanbeveling in de planning rekening te houden met een aanvraagtijd van 3 
maanden. Dat betekent dat de opdracht tot veldonderzoek tenminste een veldseizoen (maart- oktober) plus 3 
maanden voorafgaande aan de geplande start van de werkzaamheden dient te worden verstrekt. Dat komt 
feitelijk neer op tenminste een jaar van te voren. 

Ad. D. Start uitvoering 

Als geen ontheffing vereist is of als ontheffing Flora- en faunawet is verkregen kan worden begonnen met de 
uitvoering van de werkzaamheden met eventuele inachtneming van de ontheffingsvoorwaarden. In sommige 
gevallen is het raadzaam ook in de uitvoeringsfase contact te onderhouden met vleermuisdeskundigen. Voor 
specifieke omstandigheden zie. 10 en 11 

Ad. E. Offerte monitoring 

Als er in de aanvangsfase nog geen monitoring geoffreerd is dient een offerte te worden aangevraagd voor een 
monitoringsonderzoek naar slachtoffers. Het monitoringonderzoek omvat zowel slachtoffermonitoring als 
monitoring van het landschapsgebruik op de plan locatie. 
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Ad. F. Aangepaste maatregelen 

Het is mogelijk dat ondanks onderzoek slachtoffers vallen. In dat geval is het wellicht mogelijk om enkele 
maatregelen te nemen om slachtoffers te minimaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de rentabiliteit van de 
windmolens. Daarbij kan worden gedacht aan 

Ad. G Evaluatie 

aanpassing verlichting 
aangepaste bedrijftijden 
beperken van de vrijloop 

In de evaluatiefasedienen initiatiefnemer en advies /onderzoeksbureau het verloop van het project te evalueren 
om de efficiëntie voor vervolg te verbeteren. Daarbij komen in elk geval de volgende vragen aan bod: 

- Is de samenwerking naar wens verlopen? 

-In hoeverre hebben vleermuizen de oorspronkelijk plannen gewijzigd? 

Vleermuisonderzoek 

Ad. 1. Aandacht vleermuizen 

In de meeste gevallen zal aandacht voor vleermuizen nodig zijn. Bij hoge uitzondering zullen geen 
vleermuisbelangen in het geding zijn. In geval van twijfel advies inwinnen bij de Zoogdiervereniging VZZ I één 
van de in de adreslijst genoemde adviesbureau's 

Ad. 2-4. 

Naast de ruwe data van het natuurloket en de zoogdierdatabank zijn gegeven over landschapsgebruik 
noodzakelijk. Deze informatie kan worden verkregen door raadplegen van de gegevensbronnen of lokale 
vleermuiswerkgroepen cq. vleermuisonderzoekers. Als nadere informatie over landschapsgebruik ontbreekt is 
aanvullende onderzoek vereist. (zie 

Ad. 6. Deugdelijk onderzoek I rapportage 

Onderzoek I rapportage op basis waarvan conclusie over schadelijk effecten kunnen worden getrokken dienen 
ten minste de volgende onderdelen te omvatten; 

o waargenomen vleermuissoorten 
o ligging vliegroUtes 
o aard en ligging verblijfplaatsen (zomerverblijven, paarverblijven, winterverblijven) 
o aard en ligging jachtgebieden 
o afdoende methodiek en intensiteit 
o informatie over de volledigheid van het onderzoek 
o analyse van effecten ingreep 
o aanbevelingen vermijding, mitigatie, compensatie 

Voor nadere informatie over veldonderzoek zie ook bijlage 1 

Ad. 7 en 9 Ontheffing 

Een ontheffingsaanvraag (ex. Art. 75 flora- en faunawet) dient te worden ingediend als er schadelijk effecten te 
verwachten zijn op de voorkomende vleermuizen. Bij schadelijke effecten kan worden gedacht aan: doorsnijding 
vliegroutes (bijv. door infrastructuur), verdwijnen of aantasting van jachtgebied, verstoring of vernietiging van 
verblijfplaatsen (in gebouwen of bomen). 
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Ad. 8. Veldonderzoek 

Zie Ad. 6 en bijlage 1 

Ad. 10. Begeleiding sloop I kap 

Vleennuizen en windenergie 

Wanneer gebouwen gesloopt of bomen gekapt moeten worden die als verblijfplaats van vleennuizen bekend is 
het in sommige gevallen wenselijk deze sloop I kap te laten begeleiden. Bij sloop van gebouwen kan van te 
voren worden vastgesteld of vleennuizen nog van de verblijfplaats gebruik maken. Er kunnen soms maatregelen 
genomen worden om de kans op hervestiging te minimaliseren. Bij kap van bomen is soms insectie van de 
holten met boomcamera's gewenst. 

Ad. 11. Begeleidend veldonderzoek 

Wanneer in de rapportage van het veldonderzoek is aangegeven dat bij de welkzaamheden zelf negatieve 
effecten te verwachten zijn is het in sommige gevallen raadzaam deze effecten te volgen door aanvullende 
veldonderzoek parallel aan de uitvoeringswerkzaamheden. 

Ad. 12. Monitoringonderzoek 

Zie ook bijlage 3 
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Bijlage 5. Organisaties en personen met kennis en ervaring met vleermuizen en/of problematiek 

van vleermuizen en windenergie 

Het onderstaande overzicht pretendeert niet volledig te zijn. Het geeft een overzicht van de relevante actoren op 
het gebied van vleermuisonderzoek. De voor Nederland vermelde vleermuiswerkgroepen beschikken veelal over 
actuele en lokale verspreidingsgegevens van vleermuizen. De genoemde Nederlandse adviesbureau's hebben 
ervaring met vleermuisonderzoek. 

Nederland 

Zoogdiervereniging VZZ. 
Oude Kraan 8 
6811 LJArnhem 
zoogdier@vzz.nl 
www.vzz.nl 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 
Johan de Wlttstraat 23 
2334 AM Leiden 
www.vleermuis.net 

Dhr. J.P.C. Boshamer 
Deskundige vleermuizen offshore 
Vogelzand 42-50 
1788 MP Den Helder 
0223-645648 
E-mail: janboshamer@planet.nl 

Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ 0fll.-WI/G} 
p/a Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
E-mail: veldwerkgroep@vzz.nl 

VleermuisWerkgroep Defensieterreinen 
(coördinatie van vleermuisonderzoek en -bescherming op defensieterreinen} 
DGW&T -West 
Postbus 8002 
3503 RA Utrecht 
030-23 666 01 
Contactpersoon: Fans Bongers 
http://www.vleermuis.net/werkgroepen/wgdefensie/defensie.nl 
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Zoogdierenwerkgroep van de Jeugdbond voor voor Natuur- en Milieustudies (JNM) 
Secretariaat 
Oudegracht 42 
3511 AR Utrecht 
030-2368925 
www: http://zwg.jnm.nl/ 

Zoogdierwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) 
Secretariaat NJN 
Noordereinde 60 
1243 JJ 's-Graveland 
www: zwg.njn.nl 

Provinciaal Vleermuiswerkgroep Groningen- VZZ 
Alexanderstraat 2-A 
9724 JW Groningen 
050-3128698 
Contactpersoon: Rob Koelman 
E-mail: rkoelman@zonnet. nl 

Friesland : Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) 
Ferbän foar Oare Bisten 
Lauersmanstraat 22 
9251 BB Burgurn 
0511-462637 . 
Contactpersoon: Marten Zijlstra 
E-mail: martenzijlstra@wanadoo.nl 

Vleermuiswerkgroep Drenthe -VLED
Provinciaal coördinator: Sertil Zoer 
Eiberstraat 14 
9404 EC Assen 
tel. 0592-353639 
e-mail : bzoer@hotmail.com 

Zoogdierwerkgroep Overijssei-VZZ 
Secretariaat: p/a N& M Overijssel 
Stationsweg 3 
8011 CZ Zwolle 
038-4250960 
Contactpersoon: Nico Driessen 
E-mail: n.driessen@natuurrnilieu. nl 

Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL) 
Secretariaat: 
Lijsterbeslaan 7 
6721 CW, Bennekom 
Tel. 0318-430898, fax. 0318-430661 
E-mail: vlegel@planet.nl 
Contactpersoon: Hans Hartvelt 

Flevoland 
Jeroen Reinheld 
Archipel 35-44 
8224 HK Lelystad 
0320-231971 
E-mail: reinhold@landschapsbeheer.net 
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Noorët-Hollaridse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) 
Veldhuizenstraat 82 
11 06 DH Amsterdam 
020-6974518 
Contactpersoon: Joy de Wit 
E-mail: wittrans@xs4all.nl 

Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland 
Palamedestraat 74 
2612 XS Delft 
015-2145073 
Contactpersoon: Kees Mostert 
E-mail: mostert@pzh.nl 

Stichting Vleermuisbescherming Utrecht 
Vermeulenstraat 164 
5372 WT Utrecht 
E-mail: vleermuisbescherming_utrecht@hotmail.com 

Vleermuiswerkgroep Utrecht 
Vermeulenstraat 164 
3572 WT Utrecht 
030-2722644 
Contactpersoon: Eric Jansen 
E-mail: eric.jansen@vzz.nl 

Zoogdierwerkgroep Zeeland-VZZ 
Secretariaat 
Rozenstraat 11 
4434 AL Kwadendamme 
0113-649428 
Contactpersoon: Nanning-Jan Honingh 
Email: nanning-janhoningh@hetnet.nl 

Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
Secretariaat 
Jan Mosmanslaan 19 
5237 BB 's-Hertogenbosch 
073-6445664 
Contactpersoon: Peter Twisk 
E-mail: vleermuis.brabant@planet.nl 
www. vleermuis. net/werkgroepen/wgnoordbrabantlbrabant. nl 

Vleermuisstichting Noord-Brabant 
Ad van Poppel 
Griegstraat 449 
5011 HL Tilburg 
tel. 013-4552030 

Vleermuizen en windenergie 

Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) 
Secretaris: Ludy Verheggen 
Lijsterbeslaan 22 
6241 AN Bunde 
tel. en fax: 043-3641166 
E-mail: zoogdieren@nhgl.org 
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Vleermuizen en windenergie 

Adviesbureau's 
Onderstaande adviesbureau's hebben ervaring met onderzoek naar effecten van windmolens op fauna. 
Altenburg en Wybenga heeft in 2006, in samenwerking met Zoogdiervereniging Vll, als eerste adviesbureau 
een risicoanalyse uitgevoerd naar de effecten van plaatsing van een windmolenpark op vleermuizen. De lijst is 
voor wat betreft adviesbureau's met ervaring met vleermuisonderzoek verre van volledig. 

Altenburg en Wybenga 
Spoorlaan 12 
9269 PE Veenwouden 
Postbus 32 
9269 ZR Veenwouden 
0511-474764 
E-mail: info@altwym.nl 
www.altwym.nl 

Bureau Waardenburg bv 
Varkensmarkt 9, Culemborg 
Postbus 365, 41 00 AJ Culemborg 
tel: 0345-512710 
E-mail: wbb@buwa.nl 
www.buwa.nl 

Ta uw 
adviseur ecologie 
postbus 133, 
7 400 AC Deventer 
Handelskade 11 , 
7 417 DE Deventer 
0570-699911 

Areadis 
't Rietveld 59 A 
Postbus 673, 
7300 AR Apeldoorn 
055-5815599 
www.arcadis.nl 

82 



Europese Unie 

UNEP I EUROBATS Secretariat 
United Nations Premises 
Hermann-Ehlers-Str. 1 0 
D-53113 Bonn 
Tel: +49-228-815 -2420/-2431 
Fax: +49-228-815 2445 
E-mail: info@eurobats.org 
www.eurobats.org 

Duitsland 

NABU-Bundesgeschäftsstelle Bonn 
Hausanschrift: Herbert-Rabius-StraBe 26, 53225 Bonn 
Postanschrift: 53223 Bonn 
Tel. 02 2840 36-0 1 Fax -200 
E-Mail: NABU@NABU.de 
Anfahrtsbeschreibung zur Bonner Geschäftsstelle 

NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin 
lnvalidenstraBe 112 
1 0115 Berlin 
Tel. 030-28 49 84-0 I Fax -84 
E-Mail: BGS.Berlin@NABU.de 
www.nabu.de 

lnstitut für Ökologie und Naturschutz 
BergerstraBe 1 08 
16225 Eberswalde 
Tel. 0 33 34-23 73-581 Fax -59 
E-Mail: lfOeN@IfOeN.de 

Bundesfachausschuss Mammalogie- BAG Fledermausschutz 
Karl Kugelschafter 
Hollersgraben 27 
35102 Lohra 
Tel: d. 0641-7 5143 
Tel. p. 0 64 62-39 99 I Fax -91 28 97 
E-Mail: Kugelschafter@web.de 

LotharSach 
Freiland Gutachten 
HamfshofWeg 125b 
28357 Bremen. 
Telefon:, 0421-276 89 53. 
E-mail: LotharBach@aol.com 

Planungsburo Brinkmann 
Holunderweg 2 
79194 Gundelfinden 
E-mail: Robert.Brinkmann@t-online.de 
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Groot-Brittannië 

Bat Conservalion Trust 
The Bat Ganservation Trust 
Unit 2, 15 Gleisters House 
8 Battersea Park Raad 
Londen SW8 4BG 
Tel: 020 7627 2629 
Fax: 020 7627 2628 
www.bat.org.uk 

Frankrijk 

GREET lng lngénierie- Conseil en environnement 
Route du musée- Haringzeiles F-62179Audinghen 
Tél : 03.21.1 0.51.52- Fax: 03.21.1 0.51.85 
E-mail: p.raevel.greeting@nordnet.fr 

Zwitserland 

SWILD (Stadsokölogie, Wildtierforschung, Kommunikation) 
Wuhrstrasse 12 
CH - 8003 Zürich 
Telefon +41 44 450 68 05/ 06 
Fax +41 44 450 68 09 
E-mail: inbox@swild.ch 
www.swild.ch 

SSF- Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz 
c/o Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221, CH-8044 Zürich 

Vleermuizen en windenera ie 

allgemeine Auskünfte 044 254 26 80- Fledermausschutz-Nottelefon 079 330 60 60 -Fax 044 254 26 81 
Spendenkonto: PC 80-7223-1 
E-mail: fledermaus@zoo.ch 
www.fledermausschutz.ch , 

Portugal 

lnstituto para a Conservaçäo da Natureza 
Rua de Santa Marta, 55 
11.50-294 Lissabon 
Tel: (351) 21 3507900 
Fax: (351) 21 3507984 
E-mail: icn@icn.pt 
http://portal.ien.pVICNPortallvPT/ 
Contactpersoon: Luisa Rodrigues 

Verenigde Staten 

Bat Conservalion International 
P.O. Box 162603 
Austin, TX 78716 
www.batcon.org 
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Nyserda 
New Vork State Energy Research Development Authority 
17 Colombia Circle 
Albany, NV 12203-6399 
www.powematurally.org 

Western Ecosystem Technology, lnc. 
Corporate Headquarters, Cheyenne, Wyoming 
2003 Central Avenue 
Cheyenne, Wyoming 82001 
Phone: (307) 634-1756 
Fax: (307) 637-6981 
E-mail: admin@west-inc.com 
www.west-inc.com 

National Wind Coordinating Committee 
c/o RESOLVE, 1255 23rd Street NW, Suite 275, Washington, DC 20037 
(888) 764-WIND 
Tel: (202) 965-6398 
Fax: (202) 338-1264 
E-mail: nwcc@resolv.org 
www.nationalwind.org 

American Wind Energy Association (AWEA) 
110114TH Street NW, 12th Floor 
washington, DC 20005 
Tel: 202.383.2500 
Fax: 202.383.2505 
E-mail: windmail@awea.org 

NREL (National Renewable Energy Laboratory) 
1617 Cole Boulevard 
Golden, Colorado 80401-3393 
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• Gelders Natuurnetwerk ~ 
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Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de provincie het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend 
netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de 
voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. 

Ambitie en rol van de provincie 

De provincie wil de ambities voor de 5.300 hectare extra natuur in het Gelders Natuurnetwerk in 2025 gerealiseerd hebben. Voor behoud en versterking van de biodiversiteit in Gelderland 
streeft de provincie naar een goede aansluiting tussen het Natuurnetwerk en het Duitse Biotopverbund. De uitbreiding van de natuurgebieden heft versnippering op en vergroot de efficiëntie 
van het beheer. 

De provincie wil de natuur van het Gelders Nàtuurnetwerk beschermen tegen aantasting door omzetting naar andere functies via regels in de Ruimtelijke Verordening. Centraal staat daarbij de 
bescherming van de kemkwalitejten. De kernkwaliteiten bestaan uit de natuurwaarden en de potentiële waarden en de omgevingscondities. De natuur- en landschapswaarden staan per 
deelgebied beschreven in de kernkwalitejten . 

Tot de kernkwaliteiten behoren ook de milieu- en watercondities, die de voorwaarde vormen voor het voortbestaan van de natuur, de ecologische samenhang, de stilte, de donkerte, de 
openheid en de rust. Het benoemen van de milieu- en watercondities als kernkwaliteit betekent dat nieuwe plannen en projecten geen verslechtering van die condities mogen veroorzaken. 

Nieuwvestiging en grootschalige ingrepen zijn alleen mogelijk wanneer er geen reële alternatieven zijn en wanneer een zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding is. Ook voor 
bestaande functies zün er beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, namelijk voor gevallen waarbü er geen reële alternatieven zijn voor verplaatsing van een bedrijf naar buiten het Gelders 
Natuurnetwerk. De provincie stelt bij een aantasting van de kernkwaliteiten steeds de voorwaarde dat er een compensatieplan gemaakt wordt waarbij de bestaande natuurwaarden worden 
\IPrc;tprlft 
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komen waardeverminderingen vanaf 10% tot maximaal 15% in beeld. Schadebedragen boven 15% 
komen vrijwel nooit voor. De inbreuk is dan zo groot dat deze praktisch niet zonder aankoop of 
onteigening plaats had kunnen vinden." 

Voor nu betekent de sommatie van planschade taxaties door omwonenden dat de bij het plan 
gevoegde Risicoanalyse Planschade als groepsgewijze inschatting en zonder kennis van de directe 
omgeving onjuist is. Dit heeft effect op de economische uitvoerbaarheid van het plan Windpark 
Bijvanck. 

<::::> De sommatie van schades 119 toont daarnaast aan dat het plan Windpark Bijvanck niet door 
kan gaan zonder overmatige schade te berokkenen aan derden, waarmee het plan niet voldoet 
aan eisen van doelmatigheid en goede RO volgens de Wro. 

7.2 Gasleidingen 

Van toepassing zijn diverse wettelijke regelingen rond de veiligheid van en rond ondergrondse 
gasleidingen. Dit zijn o.m. de Activiteitenregeling Milieubeheer, het Activiteitenbesluit Milieubeheer, 
het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en 
de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Deze worden behandeld in een 
Handboek 120

• De externe veiligheidsanalyse 121 zoals gevoegd bij het voorliggende windplan Bijvanck 
gebruikt overigens een verouderde versie van het Handboek. 

Het is van belang te beseffen dat gewerkt wordt met risico's uitgedrukt in faalfrequenties. Dat er op 
langere termijn zich een ongeval voordoet is zeker, maar de eis is dat dit zich in een specifiek jaar 
voordoet moet een maximale faalfrequentie van orde 1:100.000 per jaar hebben. Dit geldt wegens 
vermoeiingsverschijnselen overigens voor windmolens tot maximaal 20 jaar oud. Werken met 
kanscijfers is een bevreemdende werkwijze, maar moet toch enig licht geven in de risico's van het 
windplan Bijvanck. Zo wordt met elke nieuwe versie van het Handboek weer nieuwe kanscijfers 
bepaald, aan de hand van ongevalstatistiek wereldwijd van bijv. afbrekende wieken. 

Het Handboek en de Gasunie hanteren voor ondergrondse buisleidingen een vuistregel van 
"voldoende veiligheid" van ondergrondse buisleidingen gebaseerd op normale toeren van de wieken, 
maar voor bovengrondse buisleidingen is ineens de "intrinsieke veiligheid" van belang, in vuistregel 
gebaseerd op overtoeren 2 maal de normale toeren van de wieken. 

Het Handboek geeft generieke waarden voor werpafstanden aan hoever een afgebroken wiek kan 
komen. Dit is afhankelijk van turbinetype en -grootte. Zo is de generiek aan te houden "werpafstand" 
voor een z.g. WT3000 (3MW windmolen met ashoogte 120m) volgens het Handboek 193 meter 
(normaal toerental) en 531 meter (bij overtoeren). 

Belangrijk is te constateren dat zich binnen deze afstanden vele buisleidingen en omwonenden 
bevinden. Eén geplande windmolen voldoet met 162 meter afstand tot een dubbele (I) gasleiding zelfs 
niet aan de werpafstand van 193 meter bij normaal gebruik. 

In plaats van de generieke waarden voor werpafstanden mag deze volgens het Handboek ook 
berekend worden voor specifieke afmetingen van windmolentypes. De externe veiligheidsanalyse 

119 Bolck Makelaardij o.g. en Taxaties te Zevenaar, Bolck Makelaardij o.g. en Taxaties te Zevenaar, "Totale 
taxatie en inschatting Planschade door windturbines Bijvanck Angerlo" d.d. 23 januari 2017 
120 Handboek Risicozonering Windturbines, september 2014, DNV KEMA 
121 Externe veiligheidsanalyse Windpark Bijvanck, 11 juli 2016, Bosch en van Rijn 
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kopieert wel een pagina uit het Handboek, maar laat niet zien zelf gerekend te hebben zoals te hebben 
geïntegreerd over alle azimuts van blad breuk. De werkwijze blijkt uit tabellen zoals overgenomen van 
opgaven van fabrikanten van windmolens. Dit roept vragen op over controle en toezicht, omdat 
berekening ontbreekt of niet te reproduceren is door handhaving. Zo is ook niet duidelijk of de hoge 
en de lage baan van ballistiek zijn opgeteld. 
Verder valt op dat de externe veiligheidsanalyse 122 "het randje opzoekt". De toerentallen van de 
windmolens zouden exact onder 12.15 rpm moeten blijven, want 12.16 rpm zou al een illegale afstand 
tot de gasleidingen zijn. Dergelijke verschillen zijn niet afte regelen, te garanderen noch te handhaven. 

Zeker is dat in de externe veiligheidsanalyse niet rekening is gehouden met de dubbele uitvoering van 
de gasleiding ten noorden van het windpark Bijvanck. De betreffende gasleiding A-608 is zelfs 
driedubbel uitgevoerd (3x 36 inch en een druk van maximaal66.2 bar). Dit vermenigvuldigt de trefkans 
van een afgebroken wiek. Berekening volgens het Handboek laten tot op heden de internationale 
veiligheidsdiscussie onbesproken, dat de meeste bladbreukjuist plaatsvinden ingeval van overtoeren. 
Illustratief zijn filmpjes op Youtube van op hol geslagen windmolens. In bijna alle gevallen, zo zegt ook 
die discussie, breken kort na de eerste bladbreuk ook de andere 2 wieken af. Dit roept vragen op of de 
door het Handboek opgegeven faalfrequentie van een enkele wiekbreuk hier van toepassing is. Deze 
moet tenminste een factor 2 gehanteerd worden, en in discussie daarnaast nog een factor 3. 

Op basis van Tabel1 van het Handboek Risicozonering Windturbines 2014: 
Faalfrequentie idem 3-dubbele gasleiding idem 3 wieken 

Bladbreuk bij nominaal bedrijf 8.4 * lQA-4 2.5 * 10A-3 
Bladbreuk bij overtoeren 5.0 * 101\-6 1.5 * 10A-5 

Echter bevinden de gasleidingen zich bovendien in een nauw cluster van meerdere transport-tracés. 
Een krater kan al gauw een diameter van honderden meters verkrijgen, afgezien van drukgolven en 
vuur in een diameter van ca. 1km (Zie ongevalstatistiek123, en cases o.a. Gellingen (B)). Hierdoor is met 
het falen van een eerste leiding het falen van de tweede van een dubbele gasleiding gegarandeerd. 

122 Externe veiligheidsanalyse Windpark Bijvanck, 11 juli 2016, Bosch en van Rijn 
123 O.a. www.ifv.nl 
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Ook van belang is te beseffen dat conform de voorliggende externe veiligheidsanalyse . inderdaad 
weinig kans bestaat op dodelijke ongelukken direct vanuit de windmolens, aangezien er zich nabij geen 
verblijfplaatsen van personen, noch andere kwetsbare objecten bevinden (plaatsgebonden risico PR 
etc.). Voor de dubbele gasleiding A-608 zelf (buiswand, lasnaden, graafongeluk e.d.) geldt volgens 
meerdere onderzoeken 124 echter al een z.g. 1% lethaliteitsgrens van 430 meter. Het windpark Bijvanck 
kan deze dodelijke afstand alleen maar additioneel doen toenemen. Zo ontstaat een domino-effect 
van risico's, waaraan de onderzoeken behorend bij het concept-lnpassingsplan Windpark Bijvanck 
geen aandacht is besteed, ook niet in het addendum groepsrisico 125

• 

Dat het vervolgens zo'n kansberekening is of het aantal doden wel of niet voldoet aan eisen is van 
tweede orde belang. Er is namelijk een vrije keuze aan de provincie een betere locatie te kiezen die 
geen enkele dode door werpafstanden veroorzaken. 

De provincie, aannemelijk volgens WOB wederom op aanreiken van de initiatiefnemer heeft hier het 
volgende op gevonden 

De grootte van de molen mag de initiatiefnemer zelf bepalen in overleg met NV de Gasunie, 
middels een daartoe strekkende vergunningsvoorwaarde omgevingswet 
In die vergunning wordt daartoe een variatie in minimum en maximum molenmaat vergund 

Hiermee wordt een zo belangrijk effect van het Windmolenplan verlegd naar buiten de openbare 
besluitvorming. Deze is niet te controleren noch bestuurlijk ter verantwoording te roepen. NV de 
Gasunie is im.mers een private onderneming. Zij is weliswaar gebonden aan dezelfde wettelijke 
regelingen, maar heeft niet de bevoegdheden van een openbaar bestuurslichaam. Dit is des te 
twijfelachtig nu een niet generieke berekening van risico's zal worden uitgevoerd buiten de openbare 
publieke controle. Daarbij beschikt een particuliere onderneming over de ruimte die een andere 
particuliere onderneming wordt gegund. Zo is er geen inzicht of kunstgrepen zoals versterkte wieken 
o.i.d. in worden gebracht, iets wat het Revb verbiedt. Evenzo zijn nieuwe molentypen waarover de 
argumentatie van de provincie spreekt niet IEC gecertificeerd. 

De indiener van deze zienswijze heeft het softwarepakket Carola aangekocht van het RIVM. Het lukt 
wel om daarbij de benodigde populatiebestanden te ontvangen, maar NV de Gasunie heeft geweigerd 
databestanden van haar leidingen te verstrekken aan een particulier en doet dat volgens afspraken 
alleen aan overheden. Ook via de gemeente Zevenaar wil NV de Gasunie deze bestanden niet 
verstrekken. De bestanden zijn overigens onleesbaar, zij geven als output in Carola alleen de diverse 
risico's in contourlijnen aan, zoals het Plaatsgebonden Risico PR. Hiermee houdt toezicht buiten de 
ODRA om op (ODRA is de lokale gezamenlijke technische dienst en heeft blijkens WOB als toekomstig 
handhaver volop deelgenomen aan overleg met de initiatiefnemer). Dit is overigens in strijd met de 
mededeling 126 van dat "Op verzoek van VROM ontwikkelt het RIVM een voor ieder vrij beschikbaar 
rekenmodel voor aardgastransportleidingen. Dit zal eind 2008 klaar zijn. Door het invoeren van 
leidingspecifieke parameters worden PR- en GR- afstanden hiermee berekend." 

De NV Gasunie hanteert blijkens een pamflet 127 
: "Voor de ondergrondse gasleidingen beschouwt 

Gasunie de grootste waarde van ofwel de bladworpafstand van een bij nominaal toerental afgebroken 
rotorblad ofwel de afstand gelijk aan de masthoogte + 1/3 wieklengte als een voldoende veilige 
afstand. [ .. ] Voor generiek veilige afstanden wordtaangehouden voor ondergrondse gasinfrastructuur: 
meer dan 245 meter." Drie van de 4 geplande molens voldoen niet aan deze laatste eis. Indiener heeft 

124 http:/ /api.comm issiemer.nl/docs/mer/p27 /p2773/2773-002bp.pdf 
125 "Verantwoording groepsrisico", Rho adviseurs voor leefruimte, zonder datum 
126 "Vragen en antwoorden over buisleidingen", Ministerie VROM voorjaar 2007 
127 Pamflet d.d. 31 augustus 2015 "Het beleid van Gasunie transport services inzake het veiliog plaatsen van 
windturbines bij haar gasinfrastructuur" 
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door weigering van levering van data dus niet de eis van NV de Gasunie kunnen controleren dat "de 
PR 10-6 per jaar contour niet groter wordt als die vóór de plaatsing van de windturbines al wel buiten 
de belemmeringenstrook resp. het hekwerk reikte". 

Ernstiger is dat voor ondergrondse leidingen de Gasunie conform het Handboek 128 hier de "voldoende 
veilige afstand" zou hanteren, in plaats van de altijd veilige "Intrinsiek veilige afstand". Gezien het 
beschreven domino-effect op een cluster van elk meervoudige gasleidingen ( A-511, A-608, A529 
binnen totaalllOOm). 

Verder noemt het pamflet: "Er wordt beoordeeld of er naar de mening van Gasunie sproke is van een 
goede ruimtelijke ordening. Als er strijdigheid is met de wet, met de bovengenoemde afstonden of met 
de veilige en ongestoorde ligging wordt geconstateerd zal het bevoegd gezag . daar middels een 
zienswijze van op de hoogte . worden gesteld.". Een omwonende heeft onlangs van NV de Gasunie 
begrepen dat zij zo'n zienswijze zullen indienen. Bij eventuele afwezigheid. daarvan geldt bovenstaande 
ook als zienswijze namens hen wegens hun gepubliceerde beleid. De goede ruimtelijke ordening 
vereist namelijk dat ook naar alternatieve, meer veilige locaties voor het windpark zou zijn gekeken, in 
bijv. een PlanMERvoor dit windpark zelf. 

Overigens blijkt uit emailcontacten van de laatste jaren tot kortelings dat de trajectbeheerder van de 
leidingen nabij het windmolenplan uitsluitend door omwonenden op de hoogte is gesteld en gehouden 
over het plan Windpark Bijvanck. Het is onbegrijpelijk dat de Gasunie niet breed en vroeg in het 
planproces is geraadpleegd. Het lijkt er met de vergunningsconstructie nu op dat de provincie met de 
initiatiefnemer een noodgreep toepast. Dit blijkt ook uit de omvang van de correspondentie tussen de 
initiatiefnemer, ODRA en de provincie, ondanks overmatige zwartingen in WOB-documenten. 

q Publiekrechtelijke afweging van veiligheidsrisico niet in handen leggen van de private 
leidingbeheerder. Accepteer geen vrije keuze in de grootte van de windturbines in de 
omgevingsvergunning omdat daarmee marchanderen met een niet-openbare private 
onderneming Wordt beoogd. Acceptéer geen fabrieksdata of onduidelijke berekeningen, noch 
toerentalbegrenzing tegen maxima aan, alleen al vanwege handhaving. Pas uitsluitend 
"intrinsiek veilige afstanden" toe, o.a. vanwege domino-effecten in een cluster van 
gasleidingtracés elk bestaande uit meervoudige buizen onder 66 bar werkdruk. Kies voor nihil 
doden door een locatiekeuze elders op voldoende afstand van hier vele ondergrondse 
buisleidingen als veiligheidsobjecten. 

128 Handboek Risicozonering Windturbines, september 2014, DNV KEMA 
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Afstanden van molens tot hart ondergrondse gasleidingen in meters: 

1 Molen zelfs binnen belemmeringenstrook, 3 molens met wieken over belemmeringenstrook: 

Het beoogde plangebied is vergeven van gasleidingen. 

Zienswijze "onredelijk I onbehoorlijk" Pagina 44 van 51 



7.3 Vrije keuze molenhoogte 

Er blijkt uit WOB-teksten dat rekening wordt gehouden met wijzigingsaanvragen/verleningen nadien. 
Dat is niet transparant in mogelijke effecten. Zo blijken div.erse onderzoeken vanwege de 
initiatiefnemer te pas en onpas gebruik te maken van minimum of maximum maatvoering, zoals in het 
Beeldkwaliteitsplan. 

De keuze tussen rotordiameters 122m resp. 101 m leidt simpel door het te vangen windoppervlak tot 
een daling van het opstelbare vermogen tot 70%, zodat de beoogde invulling van de Gelderse 
doelstelling daalt van 4x3 MW naar 4x2.1 MW =slechts 8.4 MW. Het zou de provincie sieren indien dit 
effect ergens zou zijn bekend gemaakt. 

Op een andere meer veilige locatie (gasleidingen) is de 12 MW te garanderen, zo niet daar vereisen 
dat 4x5 MW wordt geïnstalleerd. Zo heeft de provincie haar gehele I PO-taakstelling van cá. 1300 MW 
in één avond met initiatiefnemers ingevuld, door alle initiatieven te verhogen naar grotere molentypes 
met meer opgesteld vermogen. 

~ Accepteer niet dat voor een zo belangrijk effectbepalende grootheid als de hoogte van de . 
molens een keuzevrijheid of mogelijkheid wijzigingsaanvragen aan de initiatiefnemer wordt 
verleend. 

7.4 Stiltegebieden 

Citaat 129 uit WOB: ''XXX deelt mee dat Raedthuys voornemens is om vier windturbines te plaatsen van 
3 MW en er een nieuw type windturbine te plaatsen met een grotere rotordia meter; waarschijnlijk 122 
meter. De hoogte blijft echter 100 meter. Gezien de grotere rotordiameter, moet er een grotere 
onderlinge afstand tussen de turbines worden aangehouden. Dit heeft als gevolg dat één turbine in de 
Groene Ontwikkelzone zal worden geplaatst. XXX geeft aan dat stilte één van de kernkwaliteiten van 
het GO is; hij neemt contact met XXX om meer informatie over te verkrijgen over de kernkwaliteiten." 

Er bevindt zich een GO zich vlak langs de lijnopstelling, zijnde een smalle strook op de overzijde van de 
Wetering langs twee geplande windmolens op ca. 80 meter afstand. Andere GO gebieden liggen ca. 
150 meter van de windmolens. Dit heeft niet eens geleid tot een maatwerk vergunning t.a.v. geluid. 

~ De kernkwaliteit stilte wordt in het vlakbij liggende Groene Ontwikkelzone (Gelders 
Natuurnetwerk GNN) aangetast. 

Gelders Natuur Netwerk (HlS), = Bust.ruimte.Sl!lte 

129 WOB document 06 E 2013-08-08 Kort verslag/afspraken overleg 7 augustus 2013 
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Er is een aansprakelijkheidsstelling door enkele omwonenden 
uitgegaan naar de grondeigenaar, Raedthuys en de provincie. 
Daarin is aangegeven dat de risicoanalyse planschade kant nog wal 
raakt. Op basis van taxaties stelden 3 omwonenden dat zij 780.000 
euro schade hebben. Met nog 175 andere adressen in een straal 
van 2.000 m gaat het dus flink oplopen. 

Meerdere omwonenden hebben een gecertificeerde makelaar in 
de arm genomen om de planschade te laten taxeren . Schade 
wordt geschat op meer. dan 2.000.000 euro. Rapportage is 
bijgevoegd in een separate zienswijze en wordt geacht onderdeel 
te zijn van deze zienswijze. 

i 

Het totaalbedrag pakt hoog uit door schade aan enkele 
bedrijfsvoeringenen de uitzonderlijke waardedaling vanwege de 
situering in open waardevol gebied. Het zijn geen wijkwoningen, 
maar bedoeld voor liefhebbers van rust, ruimte en uitzicht op 
korte afstand van Arnhem. 

Vaststaat dat de risicoanalyse subjectief is en voorbij gaat aan de 
lokale situatie. 

Reclamant haalt een passage aan van een onderzoek dat door de 
SAOZ is uitgevoerd in opdracht van AgenschapNL. Reclamant stelt 
dat de taxateur dus het prudente niveau aanhoudt waarop 
planschadetaxateurs zich gewoonlijk begeven. 

De gemaakte planschaderisico-analyse op basis van groepsgewijze 
inschatting en zonder kennis van de directe omgeving is onjuist. 
Het heeft effect op de economische uitvoerbaarheid. 

Het windpark kan nietdoor vanwege overmatige schade aan 
derden. Hierdoor is het plan niet doelmatig en is geen sprake van 
goede ruimtelijke ordening. 

18E. Reclamant wijst op de veiligheid in relatie tot de ondergrondse De veiligheid is door realisatie van het windpark niet in geding. De externe veil igheid is 
39 gasleidingen en de diverse wettelijke regelingen en het Handboek uitgebreid onderzocht (bijlage 21 en 22 bij de toelichting op het inpassingsplan). Uit dit 

Risicozonering Windturbines die daartoe gelden. De externe onderzoek volgt dat zich binnen de risicocontouren van het windpark geen (beperkt) 
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veiligheidsanalyse gebruikt een verouderde versie van het kwetsbare objecten bevinden. Ook anderszins staan de externe veiligheidsaspecten niet in 

Handboek. de weg aan de uitvoering van het plan. Daarnaast heeft overleg met de Gasunie 
plaatsgevonden (zie voor de reactie van de Gasunie bijlage 19 bij het inpassingsplan). Voor 

Er wordt gerekend met risico's uitgedrukt in faalfrequenties. een toelichting op de onderzoeken die in het kader van de externe veiligheid hebben 
Werken met kanscijfers is een bevreemdende werkwijze, maar plaatsgehad, wordt verwezen naar paragraaf 2.6. 7 van deze Zienswijzennota. 
moet enig licht werpen op de risico's. Elke nieuwe versie van het 
handboek levert nieuwe kanscijfers. In aanvulling daarop nog het volgende. 

Het Handboek en de Gasunie hanteren voor ondergrondse In de onderzoeken is gebruik gemaakt van de laatste versie van het handboek, namelijk 
buisleldingen een vuistregel van voldoende veiligheid van versie 3.1. Dat betreft het Handboek Risicozonering Windturbines, geactualiseerde versie 

ondergrondse buisleidingen gebaseerd op normale toeren van de mei 2013 (welke in 2014 is herzien). 
wieken. Het Handboek geeft door middel van generieke waarden 
voor werpafstanden aan hoever een afgebroken wiek kan komen. Een risico is gedefinieerd als kans x gevolg. De kans dat een ongeluk zich voordoet 
Er wordt geconstateerd dat voor een windturbine met een gebaseerd op de faalfrequenties. in andere woorden; hoe vaak komt een scenario 
opgesteld vermogen van 3MW en een as hoogte van 120 m (bijvoorbeeld) bladbreuk zich voor. Het werken met faalfrequenties is de enige juiste 
volgens het Handboek een werpafstand geldt van 193 (normaal aanpak om een realistische berekening van de risico's te kunnen maken. De gebruikte 

toerental) en 531 (bij overtoeren). Binnen deze afstanden faalfrequenties zijn gebaseerd op de laatste versie van het Handboek Risicozonering 
bevinden zich veel buisleidingen en omwonenden. Een geplande Windturbines. 
windturbine voldoet met 162 afstand tot de dubbele leiding zelfs 
niet aan de werpafstand van 193 bij normaal gebruik De werpafstanden in de tabel van het handboek worden gebruikt voor een eerste 

inschatting en zijn gebaseerd op zeer conservatieve aannamen. Buiten deze afstanden 
In plaats van generieke waarden mag volgens het Handboek ook hoeft niets onderzocht te worden. Binnen de afstanden is een analyse noodzakelijk op basis 
berekend worden voor de specifieke afmetingen van de van specifieke windturbineparameters. Uit onderzoek blijkt (bijlage 21 en 22 van het 
windturbines. De externe veiligheidsanalyse kopieert uit het inpassingsplan) dat de werpafstand bij nominaal toerental bij de meeste tubines binnen de 
Handboek, maar laat niet zien zelf gerekend te hebben. De 160 meter (afstand turbine- gasleiding) blijft. Om deze reden is in het inpassirigsplan 

tabellen zijn overgenomen van fabrikanten van windturbines. Dit geborgd dat een windturbine geen grotere werpafstand mag hebben dan 160 meter. Indien 
roept vragen op over controle en toezicht. Niet duidelijk is of de initiatiefnemer bij de vergunningaanvraag een windturbine aanvraagt met een grotere 

juiste ber~kening is uitgevoerd. werpafstand van 160 meter bij nominaal toerental dient vooraf en een afweging te worden 
gemaakt (zie artikel 3.4 van de regels van het inpassingsplan. 

Er is geen rekening gehouden met de dubbele uitvoering van de De berekeningen zijn uitgevoerd volgens het Handboek Risicozonering, zoals ook in de 
gasleiding. Dit vermenigvuldigt de trefkans van een afgebroken bijlage van EV-rapport is aangegeven. De tabellen geven inderdaad de parameters 
wiek. Het Handboek laat onbesproken dat de meeste bladbreuken behorende bij specifieke windturbines. Deze parameters leveren de input voor de 
plaatsvinden in geval van overtoeren. Na de eerste blad breuk, rekenmethode uit het Handboek. De risicocontouren en werpafstanden zijn een resultaat 
breekt veelal een tweede af. Dit roept vragen op bij de in het van de berekeningen. 
Handboek opgegeven faalfrequentie. Er moet ten minste een 
factor 2 of 3 worden gehanteerd. Er is wel rekening gehouden met de ligging van meerdere leidingen. De afstand is 

gebaseerd op de dichtstbijzijnde leiding. De conclusie: een verwaarloosbaar risico op de 

Reclamant heeft een tabel gemaakt op basis van tabel1 van het leiding geldt hiermee voor beide leidingen. Op basis van de 'Analyse veiligheidseffecte_n_ __ 
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Handboek. Daarbij is onderscheid gemaakt naar bladbreuk bij Windpark Bijvanck' bijlage 22 van het inpassingsplan blijkt de kans van optreden van het 
nominaal bedrijf en overtoeren. scenario bladbreuk bij overtoeren zodanig klein dat dit een vrijwel verwaarloosbare kans 

van optreden betreft. Ook in vergelijking met de reeds aanwezige risico's intrinsiek aan 
De gasleidingen bevinden zich in een nauw cluster van transport- buisleidingen zelf en ook in vergelijking met de andere faalscenario's van windturbines 
tracés. Hierdoor is bij het falen van de eerste leiding het falen van (<1%). De Gasunie geeft in het handboek risicozonering windturbines 2014 (v3.1) dan ook 
de tweede leiding gegarandeerd. Verwezen wordt naar een aan, dat de risico's van het scenario bladworp bij overtoeren zo klein zijn dat er vooraf aan 
ongevallenstatistiek en een casus. berekeningen al sprake is van een acceptabele situatie indien dit het enige optredende 

faalscenario is. Dit scenario wordt dan ook niet beschouwd en eventuele effecten van het 
Voor de dubbele gasleiding bestaat een zogenaamd 1% scenario bladworp bij overtoeren worden bij voorbaat als acceptabel en niet-significant 
lethaliteitsgrens van 430 m. Het windpark kan deze dodelijke gezien in relatie tot ondergrondse buisleidingen. 
afstand alleen maar additioneel doen toenemen. Zo ontstaat een 
domino-effect van risico's, waaraan geen aandacht is besteed in Voor kennisgeving wordt aangenomen dat Gasunie geweigerd heeft bestanden ter 
de onderzoeken. beschikking te stellen. De ligging van de leidingen is overigens terug te vinden op 

risicokaart.nl. 
De provincie heeft de vrije keuze een betere locatie te kiezen die 
geen enkele dode door werpafstanden veroorzaakt. Het windpark Bijvanck voldoet in tegenstelling tot hetgeen reclamant beweert aan de eis 

van de gasunie met betrekking tot het omvalrisico (ashoogte + 1/3 wieklengte). 
De provincie laat initiatiefnemer de grootte van de turbine zelf Overigens gaat de wetgever met betrekking tot externe veiligheid uit van zeer strenge 
bepalen en er wordt een variatie vergund in minimum en eisen. De locatie Bijvanck blijkt dan ook uit het oogpunt van veiligheid een goede locatie te 
maximum molenmaat. zijn. 
Hierdoor wordt een zo belangrijk effect verschoven naar buiten de 
openbare besluitvorming. Dit ook doordat de Gasunie een private 
onderneming is. De Gasunie beschikt over de ruimte die 
initiatiefnemer krijgt zonder dat zicht of op de juiste wijze met 
juiste uitgangspunten en inachtneming van de wettelijke regeling, 
wordt gegund. 

Reclamant heeft softwarepakket gekocht bij het RIVM. De Gasunie 
heeft geweigerd bestanden ter beschikking te stellen over de 
ligging van de leidingen. Hiermee houdt toezicht buiten deODRA 
om op. Dat de informatie niet ter beschikking komt is in strijd met 

' 
een mededeling van het Ministerie van VROM uit 2007. I 

Drie van de vier windturbines voldoen niet aan de generieke eis 
veilige afstand van 245 m ten opzichte van ondergrondse 
gasinfrastructuur zoals opgenomen in een Pamflet van de Gasunie 
uit 2015. Door de weigering van de Gasunie heeft reclamant niet 
kunnen controleren dat de pr 10-6 contour niet groter wordt als 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

Beste - . 

RE: Aub contact ivm zienswijze OPO 17.00037 
woensdag 1 maart 2017 15:58:37 

Bedankt voor uw reactie. Ik begrijp wat de historische achtergrond is van de zienswijze. 

In de regels van het inpassingsplan staat de volgende regel: 
Het gebruik van een windturbinetype met een maximale werpafstand van meer dan 160 meter, bij 
een nominaal toerental, is niet toegestaan. 

Met vriendelijke groet, 

PS: De provincie Gelderland ontvangt lN/ post graag digitaal via post@ge!derland.nl 

fjl.~ Denk aan het miii~u , aivcrens te basluiter. d.;..ze r:.t:~ te printen 

contact ivm zienswijze OPO 17.00037 

Geachte 

E~. heeft één overleg met de provincie plaats ~evonden over het windmol~ 
BtJvanck en deze heeft plaats gevonden op dmsdag 23 september 2014.--

47 
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Met vriendefijke groet 

-
Beste 

Bedankt voor uw duidelijke reactie. 

Ik heb nog een vraag over de door ons ontvangen zienswijze van de Gasunie op het lP Bijvanck. De 
zienswijze bevat o.a. de volgende tekst: 

We zoeken naar een constructieve oplossing. Kunnen we vandaag of morgen nog even contact 
hebben over deze vragen? 

Met vriendelijke groet, 

valt buiten 
de 
reikwijdte 
vanhet 
Wob 
verzoek 
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PS: Oe provincie Gelderland ontvangt lffl post graag digitaal via post@geldertand nl 

fiÎil Denk aan het milieu, alvorens te bes.I•J!ten dez~:· mail te printen 

Beste 

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Beste meneer I mevrouw, 

Ik heb wat vragen over het beleid van de gasunie m.b.t. de realisatie van windmolens in de directe 
omgeving van leidingen van de Gasunie. Daarnaast heb ik een vraag over een door de Gasunie 
ingebrachte ziensvvijze op een provinciaal de bijlage bij deze mail). Ik heb al even 
telefonisch contact gezocht met Het is me nog niet gelukt om hen te 
bereiken. 



Het is voor mij wel urgent om contact te krijgen. Kunt u aangeven met wie ik contact kan opnemen 
rond deze vragen? Is het ook mogelijk dat een adviseur contact met mij opneemt? 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

I I 

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland,nl 

J;. Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen 

**** Disclaimer **** 
This communication is intended only for use by the addressee. It may contain éonfidential 
or privileged information. Ifyou receive this communication unintentionally, please let us 
know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the 
information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages 
related thereto. 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential 
orprivileged information. Ifyou receive this communication unintentionally, please let us 
know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the 
information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages 
related thereto. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondetwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Onderzoek Byvanck 
maandag 27 februari 2017 15:44:26 

~Biälijla~gle,;e ~-Y'!Je~iligiob.!heillidl.lv!2.2..(j(fe~ed~baill:c~k ••• l.Jl!1f 
imageOOl.pnq 

Ik zet naar je door onderstaande mail. Deze bevat info over de aanpassingen in het onderzoek van 
Bosch & Van Rijn (zie ook de pdf). 

Met vriendelijke groet, 

Beste 

I www gelderland.nl 
Ulu.,u.~•F. · woensdag I donderdag I vrijdag 

Ik heb de reactie van de Gasunie toegestuurd. Deze informatie moet ook verstrekt worden aan 
Raadhuys. In mijn beleving is de opdracht voor Raadhuys als volgt: 

- Actualiseren van het onderzoek EV en windmolens mbt de laatste versie van het handboek; 
- Actualiseren van het onderzoek EV met het scenario 'mastbreuk', rekening houdend met het 

beleid van de Gasunie · 

Bijgaand stuur ik het rapport van Bosch & Van Rijn door, waarin ik een aantal opmerkingen heb 
verwerkt. Mbt de zienswijze van de Gasunie heb ik nog een mail gestuurd. De reactie hierop kunnen 
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we gebruiken als input voor de reactie op zienswijze en I of voor het aanpassen van de regels in het 
lP. 

Ik ben zelf woensdag de hele dag bij de provincie. Dus als we dan even bijelkaar moeten zitten is het 
prima. 

Met vriendelijke groet, 

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland nl 

~ Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen 

-



Van: 
Aan: 
OndeiWerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hoi ... 

FW: derde zienswijze extErne veilîghejd Bijvanck. 
dinsdag 21 maart 2017 8:47:31 
pof fax zjenswijze Inoedjend door 
jmage001 pog 

Misschien van belang. 

Met vriendelijke groet, 

derde zienswijze externe veiligheid Bijvanck 

Beste 

.odf 

Bijgaand stuur ik je toe mijn opmerki.ngen op de zienswijze die je~ hebt toegestuurd (zie 
onderstaand mijn opmerkingen in het rood) en de zienswijze van--(als pdf met 1 
opmerking). De opmerkingen over de zienswijze van de Gasunie had je al. Je kunt me gen1st bellen 
vanochtend als je nog vragen hebt. 

Met vriendelijke groet, 

PS: De provincie Gelderland ontvangt wt post graag digitaal via post@.geldedand nl 

201712:55 

zienswijze externe veiligheid Bijvanck 

Dag 

Zoals net afgesproken hierbij nog een zienswijze die tegen het ontwerp-inpassingsplan is ingekomen. 
Ik heb onder deze mail de tekst overgenomen uit de samenvatting. Deze zienswijze omvat in totaal 
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nml 60 kantjes © 

k van belang de zienswnze van de Gasunie en de eerder gestuurde 

We praten woensdag even verder. Mijn collega- schuift ook aan. 

Hartelijke groet, 

samenvatting 

Op de veiligheid in relatie tot de ondergrondse gasleidingen zijn diverse wettelijke regelingen van kracht. Deze worden 

behandeld in het Handboek Risicozonering Windturbines. De externe veiligheidsanalyse gebruikt een verouderde versie 11 
van het Handboek. 

Er wordt gerekend met risico's uitgedrukt in faalfrequenties. Werken met kanscijfers is een bevreemdende werkwijze, 

maar moet enig licht werpen op de risico's. Elke nieuwe versie van het handboek levert nieuwe kanscijfers. Is niet echt 

een zienswijze. 

Het handboek en de Gasunie hanteren voor ondergrondse buisleidingen een vuistregel van voldoende veiligheid van 

ondergrondse buisleidingen gebaseerd op normale toeren van de wieken. Het handboek geeft door middel van 

generieke waarden voor werpafstanden aan hoever een afgebroken wiek kan komen. 

Geconstateerd is dat binnen deze afstanden veel buisleidingen en omwonenden bevinden. Een geplande windturbine 

voldoet met 162 afstand tot de dubbele leiding zelfs niet aan de werpafstand van 193 bij normaal gebrui 

In plaats van generieke waarden mag ook berekend worden voor de specifieke afmetingen van de windturbines. De 

externe veiligheidsanalyse kopieert uit het handboek, maar laat niet zien zelf gerekend te hebben. De tabellen zijn 

overgenomen van fabrikanten van windturbines. Dit roept vragen op over controle en toezicht. Niet duidelijk is of de 

Er is geen rekening gehouden met de dubbele uitvoering van de gasleiding. Dit vermenigvuldigt de trefkans van een 

handboek laat onbesproken dat de meeste bladbreuken plaatsvinden in geval van overtoeren. Na de eerste blad breuk, 

breken andere wieken ook veelal af. Dit roept vragen op bij de in het handboek opgegeven faalfrequentie. Er moet ten 

minste een factor 2 of 3r worden gehanteerd. De provincie hanteert de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het 

HdllllUU.,Il. 

Reclamant heeft tabel gemaakt op basis van tabel1 van het handboek. Daarbij is onderscheid gemaakt naar bladbreuk bij 

nominaal bedrijf en overtoeren. (???) 

De gasleidingen bevinden zich in een nauw cluster van transport-tracés. Hierdoor is bij het falen van de eerste leiding het 

falen van de tweede leiding gegarandeerd. Verwezen wordt naar een ongevallenstatistiek en een casus. 



-
Voor de dubbele gasleiding bestaat een zogenaamd 1% lethaliteitsgrens van 430 m. Het windpark kan deze dodelijke 

afstand alleen maar additioneel doen toenemen. Zo ontstaat een domino-effect van risico's, waaraan geen aandacht is 

besteed in de onderzoeken. I 

De provincie heeft de vrije keuze een betere locatie te kiezen die geen enkele dode door werpafstanden veroorzaakt. 

De provincie laat initiatiefnemer de grootte van de turbine zelf bepalen en er wordt een variatie vergund in minimum en 

maximum molenm 

Hierdoor wordt een zo belangrijk effect verschoven naar buiten de openbare besluitvorming. Dit ook doordat de Gasunie 

een private onderneming is. De Gasunie beschikt over de ruimte die initiatiefnemer krijgt zonder dat zicht of op de juiste 

wijze met juiste uitgangspunten en inachtneming van de wettelijke regeling, wordt gegund. 

Reclamant heeft softwarepakket gekocht bij het RIVM. De Gasunie heeft geweigerd bestanden ter beschikking te stellen 

over de ligging van de leidingen. Hiermee houdt toezicht buiten deODRA om op. Dat de informatie niet ter beschikking 

komt is in strijd met een mededeling van het Ministerie van VROM uit 2007 .•••••••••••• 

Drie van de vier windturbines voldoen niet aan de generieke eis veilige afstand van 245 m ten opzichte van ondergrondse 

kunnen controleren dat de pr 10-6 contour niet groter wordt als die vóór de plaatsing van de windturbines al wel buiten 

de belemmeringenstrook resp . het hekwerk reikte. 

Ten onrechte is niet de altijd veilige afstand van het handboek gehanteerd. 

Verder noemt het pamflet: "Er wordt beoordeeld of er naar de mening van Gasunie sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. Als er strijdigheid is met de wet, met de bovengenoemde afstanden of met de veilige en ongestoorde ligging 

wordt geconstateerd zal het bevoegd gezag daar middels een zienswijze van op de hoogte worden gesteld.". Een 

omwonende heeft onlangs van NV de Gasunie begrepen dat zij een dergelijk zienswijze zullen indienen. Bij eventuele 

afwezigheid daarvan geldt bovenstaande ook als zienswijze namens hen wegens hun gepubliceerde beleid. De goede 

ruimtelijke ordening vereist namelijk dat ook naar alternatieve, meer veilige locaties voor het windpark zou zijn gekeken, 

in bijv. een Plan MER voor dit windpark zelf . 

•••••• I ProgrammaBureau I Provincie Gelderland I - I www.Gelderlaod.nl 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

fW: zienswijze OPO 17.00037 Windmolenpark Bijvanck 
woensdag 22 maart 2017 11:40:18 
jmageOOl png 

Dit is de laatste mail lllll. In deze mail "vervangt" de Gasunie een zin uit de eerdere zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 

I '.YW'.Y gelderb11d nl 
i <voensdag ! donderdag I \'l.ijd<\g 

Windmolenpark Bijvanck 

Goedemorgen, 

Zie onderstaande reactie van de Gasunie. Het betreft nu een officiële reactie op de zienswijze. 
Hebben jullie hier voldoende aan? 

Met vriendelijke groet, 

PS: De provincie Gelderiand ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl 

17.00037 Windmolenparl<. Bijvanck 

Geachte 

Naar aanleiding van de zienswijze over het Windmolenpark Bijvanck (kenmerk OPO 
17.00037) laat ik het volgende weten. 

Wij hebben intern en ook met u overleg gehad over de werpafstand en u mag de 
opmerking hierover in de zienswijze vervangen door: 
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Valt buiten 
de 
reikwijdte 
van het 
Wob 
Verzoek 



Ik neem aan dat u hiermee verder kunt met de planvorming. 

Succes ermee. 

Met vriendelijke groeten, 

Beste 

Bedankt voor WN duidelijke reactie. 

Ik heb nog een vraag over de door ons ontvangen zienswijze van de Gasunie op het lP Bijvanck: De 
zienswijze bevat o.a. de volgende tekst: 

We zoeken naar een constructieve oplossing. Kunnen we vandaag of morgen nog even contact 
hebben over deze vragen? 

Met vriendelijke groet, 

Valt buiten 
de reikwijdte 
van hetWob 
Verzoek 

Valt buiten 
de 
re ijkwijdte 
van het 
Wob 
Verzoek 
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PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland nl 

~ Denk aan he~ milieu. alvorens te b~sluiten deze :naH te printen 

Beste 

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Veiligheid 

Urgentie: Hoog 

Beste meneer I mevrouw, 

Ik heb wat vragen over het beleid van de gasunie m.b.t. de realisatie van vlindmolens in de directe 
omgeving van leidingen van de Gasunie. Daarnaast heb ik een vraag over een door de Gasunie 
ingebrachte ziens·wijze op een provinciaal de bijlage bij deze mail). Ik heb al even 
telefonisch contact gezocht met Het is me nog niet gelukt om hen te 
bereiken. 

Het is voor mij wel urgent om contact te krtjgen. Kunt u aangeven met wie ik contact kan opnemen 
rond deze vragen? Is het ook mogelijk dat een adviseur contact met mij opneemt? 
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Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

www geldedaad nl 

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw postgraag .digitaal via post@gelderland nl 

~ Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen 

**** Djsclaimer **** 
This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential 
or privileged information. Ifyou receive this communication unintentionally, please let us 
know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the 
information sent with this E-mail is correct and doesnotaccept any liability for damages 
related thereto. 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential 
or privileged information. Ifyou receive this communication unintentionally, please let us 
k:now by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the 
information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages 
related thereto. 
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Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 
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Verklaring voor hinder van 
laagfrequent geluid 

Biofysische benadering 

Recent onderzoek in de vs verklaart waarom steeds meer mensen lage 
geluidsfrequenties waarnemen. ook in Nederland leidt laagfrequent 
geluid tot problemen. 

Door: Dr Mireille oud 

over de auteur: 
Natuurkundige Dr M. Oud (Linkedin.com/in/MireilleOud) is gepromoveerd in 
de atoomfysica, heeft enige tijd geneeskunde gestudeerd en houdt zich als 
wetenschappelijk onderzoeker sinds 1995 bezig met signaalverwerking en 
patroonherkenning aan biomedische geluiden. 

Méér kunnen horen naarmate u ouder wordt in plaats van min
der? Dat lijkt een droom, maar voor wie het overkomt, is het een 
nachtmerrie. Ineens meer lage geluidsfrequenties horen is erg hin
derlijk. Zulke frequenties bevatten namelijk geen informatie: in 
spraak en muziek komen ze niet voor en richtinghoren kunnen we 
er niet mee. En juist dat laatste, het gebrek aan ruimtelijkheid, 
maakt ze zo irritant: ze lijken daardoor 'in' het hoofd te zitten. 
Sommigen horen een zacht gebrom, anderen een gedreun alsof er 
een vrachtwagen voor de deur staat. Horen ze wel echt geluid? 
Hoe kan dat? Waarom neemt het aantal mensen dat over laag
frequent geluid klaagt alsmaar toe? En, hoe kwantificeren we de 
omvang van dit maatschappelijke probleem? 

ECHT GEHOORD 

Gehinderden kunnen vaak precies aangeven waar ze wel en 
waar ze niet de hinderlijke lage bromgeluiden horen. De meeste 
last ervaren ze in besloten ruimten zoals woningen en auto's. 
Daarbinnen blijken de plekken waar het geluid extra hard 
klinkt periodiek in de ruimte te zijn. Grote verbazing over je 
voorspellende gaven is je deel wanneer je de volgende luide plek 
kunt aanwijzen. Deze verbazing en de locatiespecificiteit vor
men al een behoorlijk objectiefbewijs dat de gehinderde inder
daad geluid van buitenaf waarneemt. Is hier gewoon sprake van 
een resonantie-effect? In de woning van zo'n gehinderde heeft 
een gemeentelijke dienst uitvoerig onderzoek gedaan. Er werd 
niets gevonden. 

Om waarneembaarheid vast te stellen, ging de bovengenoemde 
gemeentelijke dienst uit van een niet-officiële geluidsdrempel 
die door TNO samengesteld is uit literatuurgegevens over 55-ja
rigen.1 De waarden van deze curve liggen wat hoger dan die van 
de officiële ISO-curve, die gemeten is bij jonge normaalhorende 
mensen. 2 Dat zorgt ervoor dat de dienst hogere geluidssterktes 
als 'onhoorbaar' beschouwt dan officieel zou moeten. 
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Biologische parameters hebben veel spreiding en de geneeskunde 
rekent wereldwijd altijd met twee standaarddeviaties om te bepalen 
wat 'normaal' is. Dat betekent hier dat bijna 48% van de populatie 
een drempel heeft tot 10 dB lager dan de drempelcurve (figuur 1 ). 3 

De ruim 2% van de normaalhorenden met een nóg lagere drempel 
heeft pech: zij worden ten onrechte als afwijkend beschouwd, 
In ons land wordt vaak een marge van slechts 61fz dB gebruikt, 
dat is iets meer dan één standaarddeviatie, en die norm laat maar 
liefst 10% van de populatie 'pech' hebben. Oftewel: 10% van de 
normaalhorenden is in staat geluiden te horen die ambtshalve 
als onhoorbaar worden gerapporteerd. De woning van de eerder 
genoemde gehinderde kwam volgens de 'Hollandse norm' niet 
boven de drempel. Volgens de ISO 2%-norm zou er wèl een hoor
bare toon aanwezig zijn die een staande golf kan veroorzaken. 

- --- empirische drempel 
ISO 226:2003 drempel 
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FIGUUR 1: GEHOORDREMPELS EN VOORBEELDAUDIOGRAMMEN VOOR LAGE TONEN 

(SPL REF. 20 MICRO-PA).3 TOELICHTING IN KADER 2 OP BLADZIJDE 9. 

FYSICA TUSSEN DE OREN 

Hinderwetgeving gaat uit van gemiddelde mensen en accepteert 
daarmee dat een klein deel van de mensen hinder ondervindt. 
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Maar dat kleine deel is tegenwoordig steeds groter: wereldwijd 
nemen de klachten over laagfrequent geluidsoverlast toe. 
De klachten zijn overal ter wereld soortgelijk, alleen de mate 
waarin verschilt. Sommige mensen klagen over een zacht ge
brom, anderen over denderend lawaai. Er lijkt dus iets aan de 
hand te zijn. 
Een combinatie van groeiend machinaal vermogen en toegeno
men geluidsgevoeligheid lijkt de toename van hinderklachten te 
verklaren. Wat er in de afgelopen decennia gebouwd is voor onze 
infrastructuur, mobiliteit en industrie, zowel onder de grond als 
er bovenop, is gigantisch. Het tweede, de toegenomen gevoelig
heid, zou natuurlijk psychologisch kunnen zijn, maar blijkt ook 
biofysisch te kunnen zijn. Dit laat neurobioloog prof. Salt van de 
Washington University zien in zijn onderzoeken. Langdurige 
blootstelling aan laagfrequente trillingen, zo betoogt hij, kan ons 
binnenoor (figuur 2) aantasten. 
Irritatie van de cochlea (het 'slakkenhuis', figuur 3) door lage to
nen kan een deel ervan doen opzwellen. Dat kan duizelingen ge
ven, een klacht die we inderdaad horen bij mensen met hinder 
van laagfrequent geluid. Om zo'n geluidsgeïnduceerde zwelling in 
korte tijd na te bootsen, heeft Salt proefdieren blootgesteld aan 
een toon van200Hz bij 115 dB SPL. Al na drie minuten kon hij 
een begin van zwelling constateren.4 

Zwelling kan ook zorgen dat het poortje tussen het bovenste en 
het onderste kanaal van de cochlea nauwer wordt of dicht gaat 
zitten. Ook dit bootste Salt na, door een propje gel in het poortje 
te spuiten. De blokkade blijkt grotere drukverschillen in de coch
lea te geven, met name voor de laagfrequente drukgolven. 
Dit maakt het oor 20 tot 30 dB gevoeliger, vooral voor laagfre
quente geluiden. 5 Zo'n oor ervaart een zachte bromtoon dus als 
lawaai. Letterlijk. 

dan vaak dat de toon in het hoofd van de gehinderde ontstaat en 
'dus' niet door de buitenwereld veroorzaakt wordt. Is dit juist of 
onjuist? Het is juist én onjuist. 
Als er in de buitenwereld twee bijna identieke tonen klinken, dan 
kan ons oor een derde frequentie horen die niet op het display 
van de geluidmeter verschijnt: de verschil toon, een zweving met. 
een heellage frequentie (figuur 4). Dit 'spookgeluid' is een be
kend fenomeen onder musici, maar wordt in de meetwereld nog 
wel eens over het hoofd gezien. 
Gehinderden kunnen nog een ander soort geluiden waarnemen 
die evenmin in het gemeten spectrum terug te vinden zijn. 
Tinnitus, roepen geluidsdeskundigen dan al gauw, tot ergemis 
van veel gehinderden. Juist of onjuist? Wederom: beide. 
Tinnitus, oorsuizen, kan ook ontstaan door overmatige prikke
ling van het oor met Jaagfrequente trillingen. Bepaalde gehoorze
nuwcellen, de outer hair cells (de engelse term is ook hier inge
burgerd), gaan dan elektrische signalen naar de hersenen sturen. 
In een normale situatie functioneren deze cellen alleen als me
chanische voorversterkers en genereren ze geen geluidssensatie. 6 

Overmatige stimulatie van de voorversterkercellen, de outer hair 
cells, kan ook een gevoel van druk op de oren geven. Inderdaad 
zegt een deel van de gehinderden dat ze laagfrequent geluid niet 
kunnen horen, maar wel kunnen voelen. Figuur 5 laat zien hoe 
dat kan: dat gebeurt als het laagfrequente geluid wel de outer 
maar niet de inner hair cells stimuleert. Dan neemt men wel iets 
waar, maar men hoort niets. 6 
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FIGUUR 2: BUITENOOR (WinE EN GROENE DEEL), MIDDENDOR (RODE DEEL) EN BIN· .. 2 
NENOOR (LILA DEEL). TOELICHTING IN KADER 1 OP BLADZIJDE 9. 

2000Hz 

middelste kanal!ll 

FIGUUR 3: COCHLEA (SLAKKENHUIS). TOELICHTING IN KADER 1 OP BLADZIJDE 9. 

Toch zien meettechnici de gewraakte bromtoon niet altijd terug 
op hun geluidsmeters. De conclusie van hun opdrachtgevers is 

geluid nummer 1 I maart 2013 
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FIGUUR 4: 

A. TWEE ZUIVERE TONEN MET BIJNA GELIJKE FREQUENTIES (BLAUWE EN LILA LIJNEN}. 

B. INTERFERENTIE VAN DE TWEE TONEN UIT PANEEL A {BLAUWE LIJN), EN ZIJN OMHUL

LENDE, DE VERSCHILTOON OFWEL ZWEVING (·RODE LIJN). 

TOELICHTING IN KADER 3 OP BLADZIJDE 9. 

OVER DE DREMPEL 

Continue blootstelling aan laagfrequent geluid blijkt dus op den 
duur schadelijk te kunnen zijn. Laagfrequent geluidshinder zien 
we momenteel vooral bij mensen van middelbare leeftijd, en dit 
is de rationale achter het gebruik van de informele gehoordrem
pelcurve die gebaseerd is op 5 5-jarigen. De schadelijke invloed 
van continue blootstelling aan laagfrequent geluid begint echter 
al op jonge leeftijd, dus nog voordat men bij zichzelf klachten be
speurt. Het is daarom geen goed idee om als waameembaarheids
criterium een gehoordrempelcurve voor 55-jarigen te hanteren. 
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FIGUUR S: GEVOELIGHEIDCURVEN VAN GEHOORZENUWCELLEN (RODE EN GROENE LIJ· 

NEN),9 GEHOORDREMPELS (ZWARTE LIJNEN) EN SPECTRUM VAN NEDERLANDSE WIND· 

TURBINE11 (BLAUWE LIJN). DRUKKEN IN SPL REF. 2D MICRO·PA. 

TOELICHTING IN KADER 2 OP BLADZIJDE 9. 

De biofysische inzichten werpen een nieuw licht op het evalue
ren van deze problematiek. Het niet kunnen objectiveren van de 
mondiale toename van het aantal klachten kan de volgende oor
zaken hebben: 
- In de loop der jaren is de totale geluidsdruk van lage tonen in 

ons leefmilieu alsmaar hoger geworden. Hierdoor komt dit ge
luid bij steeds meer gezondhorende mensen boven hun indivi
duele normale waarnemingsdrempel. 

- Langdurige overprikkeling door, eerst onhoorbaar, laagfrequent 
omgevingsgeluid kan de gehoordrempel verlagen met maar 
liefst 20 tot 30 dB, waardoor het wel hoorbaar wordt. 

- Omgevingsgeluid met lage tonen is steeds continuer aanwezig. 
Een eenmaal beschadigd oor heeft dan geen kans zich te her
stellen, waardoor het ook In perioden met minder omgevings
geluid gevoelig blijft en klachten geeft. 

- De bronnen van laagfrequent geluid zijn in steeds grotere geo
grafische dichtheid aanwezig. Voor een sensitief geworden per
soon helpt het niet meer om zichzelf te verplaatsen (zoals voor 
wonen en werken), waardoor hij meer hinder ondervindt dan 
een even sensitief persoon vroeger. 

- De geluidsdruk in ons leefmilieu wordt onderschat door de 
drempelcurve, als niet de gebruikelijke marge van twee stan
daarddeviaties wordt genomen. 

- Drempelcurven houden er geen rekening mee dat onze gehoor
zenuwcellen al reageren op geluid voordat het een hoorbaar ni
veau heeft. 
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KADER 1: werking van het oor 
De trillingen van het trommelvlies (figuur 2l worden door de gehoorbeentjes 
doorgeven aan de vloeistof in de cochlea. De cochlea (figuur 3) is een benige 
structuur met drie kanalen. De trillingen komen het bovenste kanaat binnen bij 
het ovale venster. passeren aan het eind van het kanaal een opening (het heli
cotrema), en planten zich voort in het onderste kanaal. oe zo ontstane drukver
schillen tussen het bovenste en het onderste kanaal zetten de membranen 
rond het middelste kanaal in beweging. Deze beweging stimuleert de outer hair 
cells die in het middelste kanaal liggen, en die cellen stimuleren elektromecha
nisch de inner hair cells Die laatsten sturen dan prikkels naar de hersenen. 
oe cochlea werkt over z'n lengte als een serie filters: voor hoge frequenties 
nabij het ovale venster. en voor lage nabij het helicotrema. De cochlea staat 
ook 1n verbinding met het evenwichtsorgaan. Bij teveel vocht 1n het middelste 
kanaal, zoals biJ de ziekte van Ménière. ervaart men duizelingen.a 
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KADER 2: Gevoeligheld van het oor 
De middenoorbeentjes dempen het geluid dat op het trommelvlies valt met 
6 dB/octaaf. Het helicotrema (figuur 3) dempt die vloeistofdrukgolf die erdoor 
passeert met eenzelfde orde. De combinatie van deze twee transmissiemo
dellen van het menselijk oor geeft de geluidsgevoeligheid van de outer hair 
cells (rode curve in figuur 5).9 
oe elektromechanische overdracht van de vloeistoftrillingen van de outer 
naar de inner hair cells heeft ook een 6 dB/octaaf alzwakking; dit is gemeten 
aan proefdieren. Deze gemeten overdracht is gecombineerd met de twee 
transmissiemodellen voor het menselijk oor. en dat geeft de berekende ge
luidsgevoeligheid van de inner hair eens ~oene curve in figuur 5). 
Geluid dat tot stimulatie van de inner hair cells leidt, wordt gehoord.9 
De gehoordrempelcurven ~arte curven 1n figuur 5) liggen inderdaad op de 
groene curve. 

De ISO-gestandaardiseerde gehoordrempel begint bij 20 Hz. voor lagere fre
quenties is een empirische drempel geconstrueerd uit metingen afkomstig uit 
Engeland, Zweden, Denemarken en Japan.3• 10 De spreiding van twee stan
daarddeviaties bedraagt c1rca 10 dB, een realistische maat die door audio
grammen van drie personen (twee uit Japan en een uit Denemarken) wordt 

geiillustreerd in figuur 1. 

om omgevingsgeluid te beoordelen naar de mate waarin wij het kunnen ho
ren, wordt het geregistreerde geluid meestal dBA gemgen. oe dBA-aJrve is. 
ruwweg, het omgekeerde van de 150-gehoordrempel. Als we op het oog de 
ISO-curve extrapoleren naar lagere frequenties, zien we dat deze curve (en 
daarmee dus ook de dBA-curve) de gehoorgevoeligheid fiink onderschat de 
empirische drempelligt er duidelijk onder. oe empirische curve loopt dan ook 
veel minder steil: -12 dB/octaaf. 
Voor de lagere frequenties, beneden 20Hz, bestaat sinds 1995 de dBG-curve. 7 

Het omgekeerde van de dBG-curve is, ruwweg, de gehoordrempelcurve. oe 
dBG-wegingscurve heeft een steilheid van 12 dB/octaat en dat correspon
deert inderdaad met de steilheid van de empirische gehoordrempel. 

- Extrapolatie van de dBA-wegingscurve naar frequenties lager 
dan 20 Hz onderschat de werkelijke gevoeligheid van ons oor 
in dat gebied (zie figuur 5). 

METEN IS NIET WETEN 

Regelgevers sturen het liefst een meettechnicus op pad met een 
geluidsmeter, een norm, en de opdracht de bron van overlast op 
te sporen. Met de huidige geografische dichtheid aan bronnen, 
en de kilometerslange voortplanting van de lage frequenties, 
overlapt het geluid van verschillende bronnen elkaar echter snel 
en daardoor is 'de' bron vaak niet aan te wijzen. 
Verschiltonen zie je niet zomaar in een spectrum, en cochleaire 
defecten door lage-tonen-overbelasting kun je daar helemaal niet 
zien. De huidige vorm van geluidsmetingen kan de overlast daar
om niet volledig in kaart brengen. 
Een demografisch onderzoek in combinatie met de juiste statis
tiek lijkt op dit moment meer geschikt: hoeveel mensen onder
vinden wat voor soort hinder, op welke locaties en op welke mo
menten? Wat is hun leeftijd, sinds wanneer merken zij deze 
hinder in en welke mate? Wat voor bronnen zijn in welke dicht
heid verspreid over het gebied, hoe groot is hun toename in de 
loop der jaren en per geografische eenheid? 
Wellicht verschijnen er interessante correlaties tussen die para
meters, correlaties die een handvat kunnen bieden voor verder 
onderzoek. Samenhang nagaan met geluidsniveaumetingen in 
het leefmilieu zou uiteraard ook interessant zijn, maar zulke me
tingen hebben alleen waarde als ze op veellokaties en tijdstippen 
gelijktijdig uitgevoerd worden (dit omdat Interferenties een rol 
spelen en omdat de bronvermogens sterk fluctueren in de tijd) 
en dat maakt ze erg kostbaar. 

Maar áls er gemeten gaat worden, zou er één gouden regel moe
ten gelden: leg altijd de onbewerkte geluidsdata vast, en voer 
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KADER 3: waarnemen wat geluidsdrukspectra niet tonen 

Een voorbeeld van een infrastructuurelement waarover veel discussie is in 
het kader van laagfrequentgeluidshinder. een windturbine, staat m figuur 5. 
Als de outer hair cells wel gestimuleerd worden en de inner hair cells nie~ 
kunnen er toch signalen naar de hersenen gaan. Te zien is dat dit effect bij 
Windturbinegeluidhinder optreedt tussen 5 en 50Hz. 

Als twee zuivere tonen met bijna gelijke frequenties met elkaar interfereren 
(paneel A 1n figuur 4), dan zien en horen we een zweving (rode lijn in paneel 
B). voor een geluidsdemonstratie van dit fenomeen, zie slide 10 van: 
http://tiny.cc/LFG2012NAG. Musiel noemen zulke zwevingen Tartini tonen, en 
benutten ze om hun instrumenten te stemmen. Een geoefend oor herkent 
zo'n lage toon wel als zweving, maar de naieve lulsteraar kan 'm als een ech
te toon ervaren. Bij kerkorgels benut men d~ interferentieverschijnsel om zeer 
lage tonen te genereren zonder de lange orgelpijpen te hoeven bouwen die 
eigenlijk nodig zijn om zulke lage tonen te maken. 

daarna pas bewerkingen uit. Onbewerkte geluidsdata, dat zijn de 
gedigitaliseerde dBL-gecalibreerde geluidsgolven. Wegingen, zoals 
dBA en het wellicht meer geschiktere dBG/ en spectraalbereke
ningen, zoals vermogensspectra, kunnen daarna uitgevoerd wor
den. Deze werkwijze is belangrijk omdat wegingen nog ter discus
sie staan en omdat uit bijvoorbeeld vermogensspectra geen 
verschiltonen gehaald kunnen worden. Wanneer de ruwe data 
bewaard worden, kunnen nieuwe inzichten met terugwerkende 
kracht toegepast worden. 

TOT SLOT 

Mensen die hun klachten van onbehagen aan laagfrequent ge
luid toeschrijven, worden hierin vaak tegengesproken omdat de 
aanwezigheid van lage-tonenoverlast niet altijd objectief is vast te 
stellen. Dat laatste komt enerzijds doordat hun geluidsdruk on
derschat wordt door een ongeschikte geluidsweging, en ander-

Kennis centrum Geluid 
Rijnmond online 
Sinds december is de vernieuwde website van het Kennis centrum 

Geluld Rijnmond online: www.kennlscentrumgeluld.nl. 

OPRICHTERS 

Het Kennis Centrum Geluid (KCG) is in 2001 opgericht docr de DCMR 
Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam om de zogenaamde 
dubbeldoelstelling van intensiveren van industriële activiteiten en het verbete
ren van de leefomgevingkwaliteit in de Rijnmond te facil~eren. 

DOEL 

Het doel van het KCG is om door het treffen van geluidsmaal regelen aan 'de 
bron' de ruimtelijke beperkingen vanwege geluid op te heffen en geluidhinder 
te verminderen. Het KCG inventariseert en ontsluit bestaande of recent ont
wikkelde kennis en technieken, en neemt waar nodig barrières bij de imple
mentatie van deze technieken weg. 
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zijds doordat die tonen helemaal afwezig kunnen zijn, zoals bij 
het verschijnsel van verschiltonen. 
Toch blijken gehinderden op allerlei manier gelijk te kunnen heb
ben. Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan moge
lijk de structuur en de werking van ons gehoororgaan nadelig be
invloeden. Tinnitus en duizelingen kunnen het gevolg zijn. De 
nadelige invloed kan mogelijk ook leiden tot een verlaagde ge
hoordrempel, waardoor onhoorbaar geluid hoorbaar wordt en 
zelfs als lawaai ervaren kan worden. 
Wereldwijd neemt het aantal mensen met dit soort klachten toe. 
Dit is wellicht toe te schrijven aan het alsmaar sterker, continuer 
en wijder verbreid worden van laagfrequent geluid in ons leefmi
lieu, als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling van indus
trie, infrastructuur en mobiliteit. 

REFERENTIES 
1 W.Passchier-vermeer. Beoordeling laagfrequent geluid in woningen, TNO 

Preventie en Gezondheid (rapport 98.028), 1998. 
2 International Organization for Standardization, ISO 226:2003 Acoustics - Normal 

equal-loudness-level contours, Geneve, 2003. 
3 c.s. Pedersen, Human hearing at low frequencies, with focus on noise com

plaints (thesis). Aalborg University, 2008. 
4 salt AN. Acute endolymphatic hydrops generaled by exposure of the ear to 

nontraumatic low-frequency tones. J Assoc Res Otolaryngol. 2004;5:203-214. 
5 A.N. sal~ DJ. Brown, J.J. Hartsocl<, S.K. Plontke, Displacementsof the organ of 

COrti by gel injections into the cochlear apex, Hear Res. 250,63-75, ~. 
6 A.N. salt and J. A. Kaltenbach. Intrasound From Wind ll.Jrbines could Affect 

Humans. Bulletin of Science. Technology, and society 31(4), 296-302, 2011. 
7 International Organization for Standardization, ISO 7196:1995 Acoustics

Frequency-weighting-characteristic for intrasound measurements, Geneve, 1995. 
8 Ziekte van Ménière: http:l/emedicine.medscape.com/article/1159069-over 

view. 
9 A.N. Salt and T.E. Hullar. Responses of the ear to low-frequency sounds. intra

sound and wind turbines, Hear. Res. 268, 12-21 ,2010. 
1o H. Meiler, C.S. Pedersen, Hearing at low and infrasonic frequencies, Noise & 

Hea~h. 6(23), 37-57,2004. 
1 1 G.P. van den Berg, The sound of high winds: the effect of atmospheric stability 

on wind turbine sound and microphone noise, Ph.D. thesis, Rijksuniversiteit 
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FOCUS 
oe focus is op: 
1 inventarisatie geluidsreducerende producten. technologieën en concepten; 
2 ontsluiting van aanwezige kennis naar met name bedrijven en ontwerpers; 
3 stimulering van het toepassen van geluidsreducerende technieken (informa-

tie. subsidies); 
4 implementatie van geluidsreducerende technieken. 

RECENTE PROJECTEN 
Recente projecten zijn onder andere de ontwkkeling van stil wegdek voor 
zwaar verkeer, haalbaarheidsonderzoeken naar walstroom en stille arbo piep, 
en de publicatie Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie. Meer 
informatie over deze projecten is op de website te vinden. oe komende perio
de verwacht KCG nieuwe trajecten op te starten; ook deze zullen beschikbaar 
komen op de website. 

MEER INFORMATIE 

voor meer informatie neem contact op met Miriam Weber (hoofd bureau 
Geluid DCMR Milieudienst Rijnmond, miriam.weber@dcmr.nl) of Rob Maat 
(KCG contactpersoon DCMR Milieudienst Rijnmond, rob.maat@dcmr.nl). 
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DIVISIE MILIEU & RUIMTE 

Door Areadis is voor het MER en de vergunningaanvraag een analyse gemaakt inzake laagfrequent . 
geluid vanwege het Windpark Lanakerveld. Door omwonenden zijn hierover kritische opmerkingen 
gemaakt. Hierbij wordt verwezen naar het arti.kel'Low-frequency noise from large wind turbines' van 
H. M0iler and C.S. Pedersen. De strekking van dit artikel is dat het aandeellaagfrequent geluid voor 
grote turbines (2,3- 3,6 MW) groter is dan voor kleine turbines{< 2 MW). 

In het akoestisch onderzoek van Areadis voor Windpark Lanakerveld is het geluidsspectrum 
gebaseerd op windturbines van 2 MW of meer. De vergelijking met het geluidsspectrum voor klasse 
2,5 MW windturbines conform Meiler en Pedersen en het gemeten geluidsspectrum van de Vestas 
Vll2 windturbine, bevestigt dat het door Areadis gehanteerde spectrum een reële 'worst case' 
benadering is. Het onderzoek door Areadis is dus niet in strijd met de publicatie van Meiler en 
Pedersen, maar deze publicatie bevestigt veeleer de in het onderzoek gehanteerde uitgangspunten. 

Op 1 januari 2012 is in Denemarken een nieuwe geluidsnorm voor laagfrequent geluid van 
windturbines van kracht geworden. Ofschoon een Deense norm vanzelfsprekend niet van toepassing 
is op Nederlandse windparken, zijn toch aanvullende berekeningen verricht om vast te stellen hoe het 
laagfrequent geluid vanwege het Windpark Lanakerveld zich verhoudt tot de Deense norm. 

Uitgaande van de meest actuele inzichten betreffende het geluidsspectrum van de windturbines, blijkt 
dat - rekening houdend met de cumulatie van het bestaande en nieuwe windpark - bij alle 
Nederlandse woningen wordt voldaan aan de Deense grenswaarde van 20 dB voor laagfrequent 
geluid. Bij één woning op het industrieterrein in België wordt deze grenswaarde bij een windsnelheid 
van 8 m/s net met 1 dB overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat in Nederland en België voor 
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woningen op industrieterreinen over het algemeen een lager beschermingsniveau wordt geaccepteerd 
dan voor reguliere woningen. 

Oorspronkelijke analyse laagfrequent geluid door Areadis nader beschouwd 
op basis van de meest recente inzichten 

Door Areadis is een analyse gemaakt inzake laagfrequent geluid vanwege het Windpark Lanakerveld. 
Dit is vastgelegd in het rapport 'Aanvullend akoestisch onderzoek Windpark Lanakerveld te 
Maastricht, kenmerk 075723545:B d.d. 30 september 2011 en- aanvullend voor het optimalisatie 
alternatief- in de memo met kenmerk 075898401:0.3 d.d. 27 november 2011. 

Door omwonenden zijn kritische opmerkingen geplaatst bij het laagfrequent geluid vanwege het 
Windpark Lanakerveld. Hierbij wordt verwezen naar het artikel'Low-frequency noise from large 
wind turbines', H. Meiler and C.S. Pedersen, J. Acoust. Soc. Am. 129 (6), June 2011. De strekking van 
dit artikel is dat het aandeellaagfrequent geluid voor grote turbines (2,3- 3,6 MW) groter is dan voor 
kleine turbines (<2 MW). 

In het akoestisch onderzoek van Areadis voor Windpark Lanakerveld is het geluidsspectrum 
gebaseerd op windturbines van 2 MW of meer. Dit wordt bevestigd door een vergelijking tussen het 
geluidsspectrum zoals gehanteerd in het akoestisch onderzoek van Areadis voor het Windpark 
Lanakerveld en het geluidsspectrum voor klasse 2,5 MW turbines zoals vermeld in voornoemde 
publicatie van Meiler en Pedersen. Beide zijn in tabel1 in octaafbanden en in tabel 2 tertsbanden 
weergegeven. Dit betreft relatieve spectra. Dit betekent dat naarmate de aftrek groter is, het niveau in 
de betreffende frequentieband hoger is. 

Uit de tabellen blijkt dat het geluidsspectrum in octaafbanden over het algemeen erg goed met elkaar 
overeenkomt. Bij de 31,5 Hz octaafband is het door Areadis gehanteerde niveau iets ongunstiger 
(2,1 dB(A) hoger) dan het niveau conform de publicatie. Bij de 63Hz octaafband komen de waarden 
binnen 0,1 dB(A) met elkaar overeen, waarbij de door Areadis gehanteerde waarde net iets 
ongunstiger is. Bij de 125 Hz is de door Areadis gehanteerde waarde net 1 dB(A) gunstiger. 

Bij de vergelijking in tertsbanden blijkt dat voor de 25 t/m 50 Hz tertsbanden de door Areadis 
gehanteerde waarden 1,3 tot 3,1 dB(A) hoger, d.w.z. ongunstiger, zijn dan de waarden zoals vermeld 
in voornoemde publicatie. Bij de 63 Hz en 80Hz zijn de gehanteerde waarden vrijwel hetzelfde 
(maximaal 0,2 dB(A) verschil). Bij de 100Hz is de door Areadis gehanteerde waarde 2,2 dB(A) 
gunstiger. Uit voornoemde rapportages van Areadis blijkt dat voor de beoordeling van laagfrequent 
geluid de 40, 50 en 80 Hz tertsbanden het meest kritisch zijn. Op basis van het bovenstaande kan 
geconcludeerd worden dat het door Areadis gehanteerde geluidsspectrum representatief is voor een 
3 MW windturbine, maar laagfrequent iets ongunstiger is dan het spectrum zoals vermeld in 
voornoemde publicatie. Een beoordeling op basis van het geluidsspectrum van klasse 2,5 MW turbines 
conform Meiler en Pedersen, zal dus tot een iets gunstiger resultaat leiden dan de oorspronkelijke 
beoordeling. 
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Op 30 januari 2012 is aanvullende informatie van Vestas ontvangen betreffende het geluidsspectrum 
van de Vestas Vll2-3 MW zoals gemeten door het Deense bureau DEL TAl. Hieruit blijkt dat deze 
windturbine een minder laagfrequent karakter heeft dan het door Areadis gehanteerde 
geluidsspectrum, met uitzondering van de 63Hz en 100Hz tertsbanden. Voor laatstgenoemde 
tertsbanden heeft de Vestas V112 turbine een iets hoger niveau. Uit voornoemde Areadis rapportages 
blijkt echter dat de 50 Hz tertsband maatgevend is voor de beoordeling. Een beoordeling op basis van 
het daadwerkelijke geluidsspectrum van de Yestas Vl12, zal dus tot een iets gunstiger resultaat leiden 
dan de oorspronkelijke beoordeling. 

Een vergelijking van het gemeten spectrum van de Vestas V112 turbine met het spectrum voor 
klasse 2,5 MW turbines conform de publicatie van M"'ller en Pedersen, geeft een meer gevarieerd 
beeld. Voor de 20, 25,63 en 100Hz tertsbanden is het niveau voor de Vestas V112turbine hoger dan 
voor klasse 2,5 MW turbines volgens voornoemde publicatie. Voor de 31.5, 40,50 en 80Hz tertsbanden 
geldt het omgekeerde. 

De vergelijking met het geluidsspectrum voor klasse 2,5 MW windturbines zoals gerapporteerd 
door Meiler en Pedersen en het geluidsspectrum van de Vestas VlU windturbine, bevestigt dat
zoals in het rapport is aangegeven- het door Areadis gehanteerde spectrum een reële 'worst case' 
benadering is. 

T b 11 R I r • I "d • ct t fb d 
Omschrijving Relatieve geluidsspectrum in octaafbanden [dB(A)]* 

31,5 Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000 2000 4000 8000 
Hz Hz Hz Hz 

akoestisch ond. -25,1 -16,6 -11 -7,4 ~.1 -5,8 -8,4 -12 -24 
Areadis 

publicatie Ml!lller -27,2 -16,7 -10 ~.8 -5,8 -6,3 -8,8 -14 7 ,• -26,1 
en Pedersen 
klasse 2,5 MW 
windturbines 

Vestas V112, -29,0 -16,6 -10,7 -9,9 -7,5 -4,7 -6,8 -12,1 -22,3 
gem. 6 tlm 10 mts 

* Het bronvermogen in een bepaalde octaafband wordt verkregen door de waarde in de tabel voor de betreffende octaafband op 
te tellen bij het totale bronvermogen. 

1 Rapport 'Measurement of Noise Emission from a Vestas Vl12-3.0 MW mode 0 Wind Turbine', kenmerk AV161/ll, DANAK 

100/2847 Revl van 20 september 2011. 
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Tbi2Rit' I I "d • "trtb d 
Omschrijving Relatieve geluidsspectrum in tertsbanden [dB(A)]* 

20Hz 25Hz 31,5 Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 

akoestisch ond. -38,1 -34,3 -31,2 -27,1 -24 -22,2 -19,3 -19 
Areadis 

publicatie M0ller -45,0 -37,4 -33,2 -29 -25,3 -22 -19,1 -16,8 
en Pedersen 
klasse 2,5 MW 
windturbines 

Vestas V112, -40,7 -35,8 -35,8 -31,3 -28,1 -19,8 -20,1 -14,2 
gem~ 6 t/m 1 0 m/s 

* Het bronvermogen in een bepaalde tertsband wordt verkregen door de waarde in de tabel voor de betreffende tertsband op te 
tellen bij het totale bronvermogen. 

In voornoemde publicatie worden ook laagfrequente geluidsisolatiewaarden van woningen genoemd. 
Ook hieruit blijkt dat er een grote spreiding in isolatiewaarden is. Bij bepaalde frequentiebarden is de 
ondergrens wel iets lager, maar soms ook de bovengrens iets hoger, dan de waarden zoals vermeld in 
het rapport van AR CAD IS. In de publicatie van M0ller en Pedersen, plaatsen de auteurs zelf kritische 
kanttekeningen bij de door hun vastgestelde geluidsisolatiewaarden. De door Areadis gehanteerde 
waarden zijn gebaseerd op een drietal recente publicaties. Wij zien dan ook geen reden om het 
onderzoek hierop aan te passen. 

De eindconclusie in de publicatie van M0ller en Pedersen is dat bij een A-gewogen niveau van 44 dB er 
een risico is dat een substantieel deel van de omwonenden wordt gehinderd door laagfrequent geluid. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat er hinder kan optreden als de gehoorgrens wordt overschreden. Bij 
een niveau van 35 dB zijn deze problemen veel minder. Voor het Windpark Lanakerveld bedraagt het 
niveau ten hoogste 39 dB Lrught bij bestaande Nederlandse woningen. De conclusie van Areadis dat in 
bepaalde woningen laagfrequent geluid hoorbaar kan zijn, maar de kans op hinder klein wordt geacht 
is niet strijdig met voornoemde algemene conclusie vanM0ller en Pedersen. 

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het onderzoek door Areadis niet in strijd is 
met de publicatie van Maller en Pedersen, maar dat deze publicatie de gehanteerde uitgangspunten 
veeleer bevestigd. 

Deense norm voor laagfrequent geluid van windturbines 

Op 1 januari 2012 is in Denemarken een nieuwe geluictsnorm voor laagfrequent geluid van 
windturbines van kracht geworden. Ofschoon een Deense norm vanzelfsprekend niet van toepassing 
is op Nederlandse windparken, zijn toch aanvullende herekeningen verricht om vast te stellen hoe het 
laagfrequent geluid vanwege het Windpark Lanakerveld zich verhoudt tot de Deense norm. De 
Deense norm en methodiek voor de beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines is 
vastgelegd in de wettelijke regeling 'Bekendtg0relse om st0j fra vindm01ler', BEK nr. 1284 van 15 
december 2011, gepubliceerd op 22 december 2011. 

Voor het Windpark Lanakerveld is het laagfrequent geluidsniveau berekend voor het frequentie 
gebied van 10 tfm 160 Hz conform de Deense norm. Hierbij is uitgegaan van het voorkeursalternatief 
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met vier Vestas Vll2 windturbines en rekening gehouden met de cumulatie met het bestaande 
Belgische windpark Het onderzoek heeft zich hierbij gericht op de hoogst belaste bestaande en 
geplande woningen: 
• Punt7: nieuwbouwwoningen Malberg: Wght = 39 dB; 
• Punt 7B: bestaande woningen Malberg: Wght = 38 dB; 
• Punt 17: bestaande woning Kantoorweg: Lüght = 39 dB; 
• Punt 18: bestaande woning België (op industrieterrein): Lüght = 40 dB. 

De berekeningsresultaten zijn vermeld in tabel3. Uit deze tabel blijkt dat uitgaande van het 
geluidsspectrum zoals eerder door Ar~adis is gehanteerd, bij de bestaande woningen in Malberg wordt 
voldaan de nieuwe Deense grenswaarde van 20 dB voor laagfrequent geluid. Bij de nieuwbouwlocatie 
in Malberg en op de Kantoorweg wordt bij een windsnelheid van 8 m/s de Deense grenswaarde net 
overschreden. Bij de Belgische woning op het industrieterrein is de overschrijding iets groter. Hierbij is 
uitgegaan van de cumulatieve geluidsbelasting van de Belgische en Nederlandse windturbines. Als de 
Belgische windturbines buiten beschouwing worden gelaten, wordt bij alle woningen aan de Deense 
grenswaarde voldaan. 

Bij berekeningen met het geluidsspectrum conform de publicatie 'Low-frequency noise from large 
wind turbines' van M0ller en Pedersen voor klasse 2,5 MW turbines, blijkt dat- rekening houdend met 
de cumulatie van het bestaande en nieuwe windpark- bij de bestaande woningen en de 
nieuwbouwlocatie in Nederland wordt voldaan aan de Deense grenswaarde. Bij de woning op het 
industrieterrein in België wordt bij een windsnelheid van 8 m/s deze grenswaarde net met 1 dB 
overschreden. Uit de berekeningen met het geluidsspectrum van de Vestas V112 zoals gemeten door 
het Deense bureau DELTA, volgt eenzelfde conclusie: bij alle woningen wordt aan de Thense 
grenswaarde voldaan, met uitzondering van de woning op het industrieterrein in België. 

Op basis van de meest actuele inzichten betreffende het geluidsspectrum van de windturbines, 
blijkt dat bij alle Nederlandse woningen wordt voldaan aan de Deense grenswaarde van 20 dB voor 
laagfrequent geluid. Bij een woning op het industrieterrein in België wo.rdt deze grenswaarde bij 
een windsnelheid van 8 m/s net met 1 dB overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat in Nederland 
en België voor woningen op industrieterreinen over het algemeen een lager beschermingsniveau 
wordt geaccepte!!rd dan voor reguliere woningen. 

Tabel 3: Laagfrequent geluidsniveau LpALF,tot in woningen berekend volgens de nieuwe Deense 
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Bijlagen: 
• Berekening laagfrequent geluid windturbines volgens Deense norm BEK nr. 1284 met 

geluidsspectrum Areadis 
• Berekeningen laagfrequent geluid windturbines volgens Deense norm BEK nr. 1284 met 

geluidsspectrum klasse 2,5 MW turbines M0ller en Pedersen 
• Berekening laagfrequent geluid windturbines volgens Deense norm BEK nr. 1284 met 

geluidsspectrum Yestas V112 zoals gemeten door DELTA 
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Samenvatting 

PS is anders dan de Zienswijzennota stelt, niet gehouden slechts dit plan Windpark Bijvanck te 
beoordelen op "goede ruimtelijke ordening" met inbegrip van landschap en behartiging van 
omwonenden, maar ook te beoordelen of de locatiekeuze tussen alternatieve locaties een "goede 
ruimtelijke ordening" is. 

Aan PS de eer om de inmiddels onleesbaar veel bladzijden plan, zienswijzen en nota terzijde te 
leggen en eenvoudig te kiezen voor invulling van de provinciale taakstelling vanwege 110veral is altijd 
wel wat" danwel deze grote omvang zienswijzen te herkennen als "iets goed mis" met goede 
ruimtelijke ordening en 11beter elders". 

Hoe kan het dat bij zoveel effecten en zoveel redenen voor gebrek aan draagvlak een GS stug 
volhoudt dat sprake is van "goede ruimtelijke ordening", zoals zij al voorbarig in 2013 stelden zonder 
onderzoek? Antwoord: de regie over de RO is van minder belang dan samen met een particulier 
bedrijf de energietransitie helpen, ongeacht de locatie. Is PS net zo kort van stof, of staat ze voor 
beste ruimtelijke ordening ? ( 

De onderstaande lijst onjuistheden en onvolledige informatie in de Zienswijzennota is zo extreem 
lang (244 maal incorrecte beantwoordingen), dat niet meer sprake kan zijn van Nimby van enkele 
lastige omwonenden, maar dat sprake is van een onbehoorlijk doorgeschoten ambitie van GS op 
deze locatie. 

1 Commentaar op Zienswijzenota Windpark Bijvanck 4-4-2017 

In het algemeen zijn de zienswijzen zoals bekend bij Hoordewindwaait.nl correct overgenomen. De 
beantwoording schiet echter bij ca. 50% van de deelaspecten in waarheiden/ofvolledigheid tekort. 

GS van de Provincie Gelderland laat met het door haar opgestelde Zienswijzenota opnieuw zi~n dat 
Zij met haar transitiedoel vinden dat veel middelen geheiligd zijn 
Zij het randje opzoeken van wat wettelijk mogelijk is tegen omwonenden 
Zij de initiatiefnemer geen strobreed (lees euro) in de weg leggen 
Zij daarbij niet schromen om zelfs PS onjuiste en/ of onvolledige informatie te verschaffen 

Ondanks beweringen van GS, is PS volledig vrij zelfte komen tot een beoordeling van 11goede 
ruimtelijke ordening", ook in de zin van de Elektriciteitswet. Daartoe is het nodig punten uit te lichten 
uit de suggestieve bewoordingen van de Zienswijzennota. Dat GS opnieuw, en nu in de 
Zienswijzennota meermalen stelt dat "Provinciale Staten verplicht zijn een inpassingsplan vast te 
stellen" is een forse onbehoorlijkheid en in tegenstelling met uitspraak vanGSin PS 23-1-2013: "Aan 
het eind van de procedure kunnen de Staten altijd nog ja of nee zeggen". Deze onbehoorlijkheid 
wordt door GS vervolgens nog versterkt door de stellige conclusie van alleen GS dat "blijkt dat van 
strijd met een goede ruimtelijke ordening geen sprake is". Terwijl er duidelijk effecten zijn bijv. op 
landschap en omwonenden, meer dan op niet meegenomen alternatieve locaties. De taakstelling van 
de provincie is gediend met een goede ruimtelijke ordening, provinciebreed. En hogerhand vereist 
alleen een goede ruimtelijke ordening ..... het is maar wat je daaronder WIL verstaan. 

Paginagewijs (par 2) en vervolgens per zienswijzenummer (par 3) volgen gesorteerd op onderstaande 
onderwerpen waarop de Zienswijzennota ONJUIST of ONVOLLEDIG is. 
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2 Reactie op hoofdlijnen 

CONTEXT 

p.2 Elektriciteitswet ONJUISTE INFORMATIE 
PS hebben niet bevoegdheid een lnpassingsplan op te stellen, maar moeten gebruik maken van hun 
bevoegdheid gronden aan te wijzen (kan ook elders). 

p.5 Taakstelling ONVOLLEDIGE INFORMATIE 
Taakstelling IPO is niet gelijk aanAmvBzoals bedoeld in Elektriciteitswet, dus voor de CHW niet 
geldig. AmvB is uitvoerige procedure, bedoeld om deROen de burgers te beschermen. 

p.5 Actueel overzicht ONVOLLEDIGE INFORMATIE 
Met de Omgevingsvisie/Windvisie zijn voldoende terreinen aangewezen waarop windenergie 
mogelijk is. Dit voldoet aan de afspraken met het I PO, zo ook Noordholland, Utrecht en Limburg het 
daaronder verstaan. 

Verzuimd wordt te vermelden dat PS de "Status aparte" aan het windmolenpark Bijvanck heeft 
meegegeven: het park voldoet niet aan eisen van PS, maar in afwachting van studie, draagvlak en 
participatie is het windpark in de Windvisie verschenen. 

LOCATIEKEUZE 

p.7 Streekplan 2005 ONJUISTE INFORMATIE 
De 75 zoekgebieden waaronder Angerlo zijn uitsluitend geselecteerd op beschikbaarheid van 
afstanden tot woningen. In het bijbehorende SMB (soort MER, Strategische Milieubeslissing) staat 
uitdrukkelijkvermeld dat nog moet worden afgewogen en geselecteerd tegen andere (ruimtelijke) 
belangen zoals "waardevolle open gebieden". 

PS heeft op 31 maart 2010 (PS2010-175) aangenomen dat deze 75 zoekgebieden uitdrukkelijk NIET 
de gronden zijn zoals bedoeld in de Elektriciteitswet. Desondanks gebruikte Raedthuys en GS 
uitsluitend deze argumentatie voor de latere start van het windplan en de opname in de Windvisie 
onder de CHW. 

p.7. Alternatieve locaties ONVOLLEDIGE INFORMATIE 
De Zienswijzenota gaat uitvoerig in op in het plan-MERontwikkelde alternatieve benaderingswijzen, 
maar noemt geen enkele variant in de vorm van alternatieve locaties. Daarbij komt dat verzuimd 
wordt te vermelden dat een nagekomen MER-aanvulling is verschenen voor alleen de locatie 
Bijvanck, waarin met rood het negatieve effect op de "waardevolle open landschap" is aangegeven. 
De locatie is opgenomen in de Windvisie onder de aantekening van PS als "Status aparte", waarbij GS 
toezegde zorg te dragen voor "Draagvlak in goede handen" (PS 26-2-2015). 

p.8 Opname in Windvisie ONJUISTE INFORMATIE 
GS heeft meermalen, voorafgaande aan opstellen lnpassingsplan, te kennen gegeven dat volgens 
haar sprake zou zijn van "goede ruimtelijke ordening". Daarvoor ligt na navraag op die momenten 
nog geen enkel onderzoek ten grondslag. De feiten worden dus omgedraaid: de opname in de 
Windvisie is "wild". In de Koepelnotitie MER wordt vermeld dat (ambtelijk?) is besloten dat 
windmolens het "Waardevolle open landschap" zouden "versterken", zonder nadere voorwaarden. 
Dit nadat in een eerder concept van de Omgevil1gsvisie "waardevolle open landschappen" waren 
uitgesloten. Herhaald wordt onterecht dat het lnpassingsplan verplicht zou zijn, zie pag.2. 
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PROCEDURE 

p.9 AMvBONVOLLEDIGE INFORMATIE 
De rechtszekerheid van derden wordt aangetast indien geen realisatienorm per AMvB is vastgesteld. 
Herhaald wordt onterecht dat het lnpassingsplan verplicht zou zijn, zie pag.2. Hier gaat dit nog verder 
door als onomstotelijk te stellen dat gebaseerd op onderzoeken bij het lnpassingsplan sprake zou zijn 
van "goede ruimtelijke ordening", zonder daar bij te vermelden dat het PS vrij staat daar een eigen 
mening over te hebben. 

p.10 Coördinatie ONVOLLEDIGE INFORMATIE 
Niet vermeld wordt dat met het Coördinatiebesluit de rechtszekerheid van derden werd ingeperkt. 

P.lO Tijdlijn ONVOLLEDIGE INFORMATIE 
Verzuimd wordt te vermelden dat een aantal boeren onder aanvoering van een landelijke handelaar 
in grondpercelen reeds sinds 2005 doende zijn met een plan voor aanvankelijk 8 windmolens. Ook 
wordt verzuimd dat Raedthuys een eerste aanvraag deed in 2010 voor 5 windmolens, die is 
ingetrokken op advies van gedeputeerde Verdaas, in afwachting van de CHW. 

DRAAGVLAK EN PARTICIPATIE 

p.ll Participatie ONVOLLEDIGE en /of ONJUISTE INFORMATIE 
De nieuwsbrieven vanwege Raedthuys hebben nooit opgeroepen deel te nemen in discussies over 
plaats en vorm van het windplan Bijvanck. Zij noemden voortdurend een verwachte startdatum van 
exploitatie. Raedthuys heeft nooit opgeroepen financieel en/ of met zeggenschap deel te nemen in 
het windpark (echte participatie). Raedthuys heeft omwonenden ondanks verzoek nooit willen 
spreken over een schaderegeling t.b.v. leefgenot, vastgoed en/ of inkomen. Het aanbod € 650 per 
jaar aan een beperkt aantal omwonenden te "verdelen" omvat 2% van wat zij per windmolenpaal 
"verdelen" aan enkele grondeigenaren. Het z.g. gemeenschapsgeld gaat naar twee lokale clubs die 
niet door omwonenden erkend zijn als het algemeen nut dienend. De wel beschreven 
participatieregeling kwam pas tot stand nadat het concept lnpassingsplan gereed was. 

Raedthuys heeft nooit (schriftelijk) bekend ~illen maken onder welke voorwaarden men de titel 
"Participant" kon verwerven, maar wilde dit uitsluitend via een zg. keukentafelgesprek meedelen. De 
"participatie" bestaat dan ook uitsluitend uit 2 boeren elk € 30.000 per jaar, 1 boer € 60.000 per jaar, 
1 boer met overpad € 10.000 per jaar 1 a 2 kennissen € 8.000 per jaar, 1 a 2 omliggende percelen 
onbekend per jaar, organisator en grondhandelaar J. Huirne te Didam het restant tot aan € 200.000 
per jaar vanwege Raedthuys. 

Omwonenden hebben aangegeven pas over participatie te willen spreken nadat afspraken zouden 
zijn gemaakt over nadeelcompensatie, hetgeen vanwege de initiatiefnemers is geweigerd. 
De tabel NWEA/NLVOW is misleidend omdat het NLVOW een veel grotere straal van getroffenen 
aanmerkt, en dus een veel groter aantal omwonenden betreft. Ook stelt het NLVOW dat 
voorafgaande aan regelingen eerst zowel vastgoedschade geheel moet zijn afgedaan en 
investeringsmogelijkheid door omwonenden moet zijn aangeboden. De genoemde bedra'gen NLVOW 
betreffen alleen het onderdeei"Gebiedsfonds straallOkm" als surplus op schade aan het leefgenot 
van "omwonden straa12km". 

Onterecht stelt de Zienswijzenota op p. 28 dat "De provincie beoordeelt de inspanning, maar geeft 
geen· inhoudelijk oordeel over het participatieplan zelf." 
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PlANSCHADE 

p.13 Planschade ONVOLLEDIGE en /of ONJUISTE INFORMATIE 
Verzuimd wordt te vermelden dat de taxaties van omwonenden planschade-taxaties betreffen en dat 
zij ruim € 2 mln omvatten. Geëxtrapoleerd naar niet getaxeerd vastgoed is zelfs ruim € 6 mln 
planschade aangedragen. Verder wordt verzuimd dat deze taxaties eveneens door een 
onafhankelijke en beëdigde taxateurs zijn uitgevoerd en in een enkel geval zelfs door de 
Belastingdienst zijn ondertekend. Voorts wordt verzuimd dat de door omwonenden ingediende 
planschade-taxaties mede zijn geijkt op ervaringen van (afzien van) koop en verkoop in de laatste 
twee jaren. Tot slot wordt verzuimd dat in de zienswijzen is gewezen op de uniciteit van vastgoed in 
een (voormalig) "waardevol open gebied" die extra worden getroffen en dit liefhebbende eventuele 
kopers naar elders doet uitwijken. 

Het afdoen van deze planschade-taxaties als zijnde vooral gebaseerd op 1'gevoelens van schade" is 
onbehoorlijk. Temeer daar enkelen van de omwonenden nu reeds door de onverkoopbaarheid van 
hun vastgoed hun pensioen moet uitstellen of er van afstellen. Het vasthouden van het 
onafhankelijke adviesbureau helemaal in Rotterdam dient slechts de financiële haalbaarheid van het 
windpark. 

OMWONENDEN 

p.14 Geluid ONVOLLEDIGE INFORMATIE en /of ONJUISTE INFORMATIE 
Onterecht wordt een onderscheid gemaakt tussen 11bijzondere lokale omstandigheden" en een 
111andelijke stille omgeving", noch dat dit uit jurispurudentie aanleiding kan zijn een 
maatwerkvoorschrift in dit stille gebied te vereisen lager dan standaard in het Activiteitenbesluit. Er 
wordt ook niet ingegaan op het niet vereisen van toepassen van stillere typen wiekvleugelprofielen 
vanuit Best Beschikbare Techniek. Voorts wordt gesteld dat volstaan kan worden met een 
"voorziening op de molens" zonder aan te geven hoe het geproduceerde brongeluid wordt gemeten, 
of kennelijk op afstand het geluid bij woongevels zouden kunnen meten. 

Het bij het Inpassingplan behorende onderzoek doet geen uitspraak over gevelbelasting van hoge 
masten c.q. grote vermogens. Het meenemen van laagfrequent geluid in normen voor hoorbaar 
geluid is technisch onmogelijk, zodat onderzoek en eisen daaromtrent wel degelijk ontbreken. 
Bovendien draagt laagfrequent geluid veel verder dan hoorbaar geluid, uit literatuur tot meer dan 2 
km, zeker via de aanwezige zandbodem. 

p.17 Verlichting ONJUISTE INFORMATIE 

Dat geen onaanvaardbare hinder door verlichting zou optreden enkel omdat de verlichting primair is 
gericht op het luchtruim is doet sterk tekort aan de mogelijkheden van maatwerk, zoals niet
knipperende verlichting en/ of verlichting die alleen in werking komt bij meting van naderende 
luchtschepen. Heel goedkoop zou een matregel zijn dat verlichting wordt vorezien van een 

onderplaat, zodat geen licht naar beneneden zou schijnen. Dat een enkellichtplan 6 weken voor het 
bouwen ((klaar moet liggen" is niet (inhoudelijk} (publiek) handhaafbaar en publiek op Best 

Beschikbare Techniek. 

p.18 Gezondheid ONJUISTE INFORMATIE 

Als wordt vermeld dat uweerstand (emotionele spanning) tegen de ontwikkeling het gevoel van 
hinder door windturbines vergroot", is dit geen reden hiermee rekening te houden. In het gebied zijn 

nog voor plaatsing al twee huisartsen betrokken. Het genoemde "rapport onderzoek naar 
gezondheid" in opdracht van de provincie(!) heeft niet gelegen bij de ter visielegging van het 
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lnpassingsplan of de Omgevingsvergunning. De verkleinde resultaten ervan in de Zienswijzennota 
noch de onderbouwing van uitspraken zijn niet te controleren. Onafhankelijk van standaard 
benadering, wordt slagschaduw in tuinen voorlanden niet meegenomen in de (ervaring van) hinder. 

LANDSCHAP 

p.20 Landschap ONJUISTE INFORMATIE 
Vermeld wordt "De kwalitatieve toevoeging aan het landschap houdt uitsluitend in dat er gezocht 
moet worden naar een passende relatie tussen de windturbines en het landschap". Dit is predes wat 
de provincie na twee negatieve beoordelingen (Gelders Genootschap en Feddes-Oithof) heeft 
gedaan: zoek uitgaande van het windmolenplan op deze locatie en deze vormgeving slechts een 
bewoording dat er een passende relatie zou bestaan. Die is gevonden in de termen "de wetering 
maakt ook een bocht en die zie je nu beter'' en "de windmolens versterken het gevoel dat het in dit 
landschap hard waait". Daarbij gaan deze termen voorbij aan eisen volgens de 
Omgevingsverordening dat het moet gaan over de ruimtelijke kenmerken van het landschap en de 
maat, schaal en inrichting in/van het landschap. Onterceht stelt GS vervolgens dat "In het 
landschapsrapport is invulling gegeven aan deze criteria en hiermee is onderbouwd dat de ingreep 
een kwalitatieve toevoeging is aan het landschap". 

Gesteld wordt dat het Windpark niet ligt in het IJssellandschap, maar het overlapt dit binnen SOOm 
straal wel. De ruimtelijke inpassing gaat alleen over "harde wind" in Het Broek, maar zou dus ook 
moeten ingaan op het gebied rond het landgoed Bingerden, dat als IJssellandschap gekenmerkt 
wordt door "kleinschalig, besloten, met veer variatie", zoals Feddes-Oithof stelt. Het is een misleiding 
te "vinden" dat "door het windparkjuist aan de rand van het waardevolle open landschap zou zijn 
geplaatst ter beperking van aantasting", want dit landschap strekt zich volgens de 
Omgevingsverordening uit tot aan de IJssel, en dus staat het windpark er middenin. 

Dat de provincie na kritische rapporten een rechte lijnopstelling heeft onderzocht, maar dat die 
afvielen wegens externe veiligheid van gasleidingen en natuur is omkeren van zaken, waardoor de 
provincie verhardt in het door onderzoek verworpen idee dat de molens de lijn van de wetering 
helder maken. Het betoog is zo zwak, dat zelfs als reparatie wordt aangehaald dat de windturbines 
verplicht dezelfde draairichting moeten verkrijgen. Het is slechts zeer subjectief als de provincie 
vervolgens stelt dat de "beleving" op grond van visualisaties aanvaardbaar wordt geacht, tegen 
onderzoeken in. P.31 noemt dan ook;" In dat ruimtelijk ontwerp wordt gezocht naar een passende 
relatie tussen de windturbines en het landschap", dus in de foute volgorde. 

Het "landschapsrapport Bijlage 1" laat uitsluitend beelden zien van tiphoogte 14Sm (zie enige 
toelichting bij figuur 16), een onwaarschijnlijk kleine afmeting voor 3 MW in de Achterhoek. 

VEILIGHEID 

p.26 Hogedruk gasleidingen ONJUISTE INFORMATIE 
Alle faalkansen genoemd in de Zienswijzennota zijn groter dan de in het Activiteitenbesluit, 
benodigde lQI\-6. Er moet dus uitsluitend voldoende afstand genomen worden tot ondergrondse 
gasleidingen. Op dit punt heeft de aanvraag geen afdoende zekerheid kunnen bieden en daarom laat 
de Omgevingsverordening het turbinetype en grootte (onterecht) vrij zodat later een "passende" 
oplossing gevonden zou kunnen worden. 

De nu vereiste 160m afstand (in wijkt zonder opgave van redenen af van de in de Plan-Mer 
aangehouden 190m afstand. En deze weer van hetgeen in het Handboek risicozonering wordt 
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aangegeven voor ICE2 3MW, namelijk generiek 216m. Eén van de vier windmolenpalen 
(referentieturbine) staat desondanks gepland in gebied van de Belemmeringenkaart behorend bij de 
Windvisie, op 162m van het hart van 3 gasleidingen. Alle vier de windmolens staan daarnaast 
gepland buiten het gebied waar volgens de Windvisie (solitaire) windmolens fysiek mogelijk zijn. 
De Omgevingsverordening/het lnpassingsplan laat bij de genoemde onzekerheden een verplaatsing 
van 3m toe en houdt geen rekening met een belemmeringenstrook van 4 meter gerekend uit het 
hart van de buisleiding. 

Het windpark is volledig ingeklemd tussen gasleidingen. Ook een gemeentegrens maakt dat de 
gekozen locaties van windmolenpalen geen meter anders geplaatst kunnen worden. De huidige 
afstand bedraagt 162m voor het hart van een baan van 3 parallelle hogedrukleidingen, zodat er een 
gasleiding dichterbij dan de vereiste 160m ligt. In de Plan-MerGeen rekening is gehouden in de 
berekening voor externe veiligheid met deze meerdere leidingen: optellen van trefrisico's voor 3 
leidingen. De gevolgschade (voor omgeving en de gastransportzekerheid) dient zelfs opgeteld 
worden over deze 3 plus 2 zuidelijke hogedrukleidingen, immers zal bij een onverhoopt treffen de 
krater alle leidingen in een ruimte straal treffen. 

Het vrijlaten van de keuze van het toe te passen windmolenafmetingen, merk en turbinetype maakt 
dat de NV Gasunie een taak zou krijgen te beoordelen of dat type voldoet op die plaats. In die 
beoordeling speelt bijv. het al of niet meenemen van dol draaien in toerental een rol. De afwegingen 
vinden nu niet meer openbaar plaats, maar tussen twee particuliere bedrijven. In dit dichte netwerk 
van gasleidingen, en gelegen in haar eigen belemmeringsgebied, moet het Bestuur dit zelf concreet 
en controleerbaar regelen in de vergunningsvoorwaarden. Nu wordt dit via kunstige berekeningen 
overgelaten aan derden. 

Gasunie NV definieert op 31juli 2015 overigens "overtoeren" als 2 x nominaal toerental, tenzij RIVM 
lager garandeert, en houdt als generiek veilige afstand 245m aan. En verder dat de PR 10-6 per jaar 
contour niet groter wordt als die vóór de plaatsing van de windturbines al wel buiten de 
belemmeringenstrook resp. het hekwerk reikte. Met haar zienswijze op dit lnpassingsplan lijkt de 
Gasunie reeds nu al een loopje te nemen met haar eigen verantwoordelijkheden. Overigens laat het 
Bevi niet toe dat mitigerende maatregelen worden genomen, innovaties die niet getest zijn zouden 
worden toegepast en zou bij grote wiekdiameters zoals in de Achterhoek de hoogte van het 
massamiddelpunt van het turbineblad ten opzichte van de masthoogte niet mogen worden 
verwaarloosd. De "berekening" van Bosch en van Rijn 11 juli 2016 (Bijlage 16) heeft blijkens bijlagen 
niet plaatsgevonden , maar is gebaseerd op middeling vanuit fabrikantgegevens. Alle afstanden 
genoemd in die. rapportage zijn incorrect (tabellen 2), . 

NATUUR 

p.27 Natuur ONJUISTE INFORMATIE 
Het Windmolenpark ligt wel degelijk op GOm afstand van GNN langs de Wetering, waarmee invloed 
tenminste op stilte plaatsvindt. De bewering van p.29 is derhalve onjuist. 
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3 Reactie op zienswijzen 

In de meeste van onderstaande gevallen is sprake van een gewoonweg niet beantwoorden van een 
zienswijze, ofwel ONVOLLEDIGE INFORMATIE. In een relatief groot aantal gevallen is (bovendien) 
sprake van ONJUISTE INFORMATIE. De gevonden afwijking is met hoofdletters aangegeven. 

Deze komen bij diverse zienswijzen dubbel voor, maar hier wordt volstaan met éénrnalig benoemen 
van deze tekortkomingen. Het noemen van slechts één zienswijzenummer betekent niet dat de 
onjuistheid niet vaker voorkomt. 

CONTEXT 

18D.4.b NIET wordt ingegaan op de term "realisatie" in de term "realisatienorm' , te meer indien de 
Zienswijzennota stelt dat de provincie niet realiseert. 

18D.4.c. NIET wordt ingegaan op het verschil dat de provincie ofwel planruimte realiseert, ofwel 
windenergie realiseert 

18E.8 NIET wordt ingegaan op de volgens SMB en PS niet geldende zoekgebiedenlijst in het 
Streekplan 2005 

18E.37 Hier wordt ineens WEL gesteld dat het Streekplan 2005 geen bron vormt voor het plan, terwijl 
par. 2.2.2. deze wel als bepalend benoemt. 

18H.19 GS of de Zienswijzennota kan NIET voor de onafhankelijke PS vastleggen dat uitsluitend 
sprake zou zijn van goede ruimtelijke ordening. 

23.8 NIET wordt ingegaan op het verzoek dat de provincie kan te laten zien waar de 
provincie voor staat, in de zin van niet afschuiven op de Energiewet 

42.5 NIET wordt ingegaan op de zienswijze dat de taakstelling op basis van vrijwilligheid kan worden 
behaald. 

43.3 NIET wordt weerlegd dat het totaal van de Windvisie-locaties de taakstelling overstijgt. Nu 
wordt geheel anders de tunnelvisie verwoord dat pas na voltooiing van het lnpassingsplan zou zijn 
gebleken dat er goede ruimtelijke ordening mogelijk is. 

44.4 NIETwordt vermeld dat de SMB die behoort bij het Streekplan 2005 vermeldt dat de 
zoekgebieden nog moeten worden gefilterd op andere ruimtelijke belangen, w.o. uitdrukkelijk die 
van waardevol open gebied. 

LOCATIEKEUZE 

4a.4 Er zijn WEL degelijk in een vroegtijdig stadium bepalende keuzes gemaakt, bijv. opname van dit 
windplan in de Windvisie als zijnde "Locatie in onderzoek". Dit terwijl een aanvullings-MER de 
negatieve aspecten ervan liet zien. En dit terwijl er nog geen enkel onderzoek naar de geode 
ruimtelijke ordening had plaatsvonden. 
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10.1 Het gebied is qua windsnelheid NIET zeer geschikt. Er is ca. 7 m/s gemeten op lOOm hoogte, 
waardoor er met v-tot-de-derde-macht slechts 35% energie wordt opgewekt in vergelijking met 
locatie Harderwijk of kust. 

18D.l.a NIET wordt ingegaan op de mogelijkheid voor PS om elders gronden aan te wijzen 

18D.l.b NIET wordt ingegaan op de B-lijst van overige locaties, ter vergelijking met alternatieve 
locaties 

18D.l.c De moeite werd en wordt NIET genomen te bezien in welke bestemmingsplannen reeds 
windmolens mogelijk zijn ter invulling van de provinciale taakstelling 

18E.7 De enkele omstandigheid dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van 
bestaande en opkomende windmolenplannen, leidt kennelijk niet tot een andere conclusie over de 
goede ruimtelijke ordening van dit plan. WEL dat het PS vrij staat om betere locaties aan te wijzen. 

18E.10 De enkele omstandigheid dat gekeken is naar mogelijke andere locaties doet WEL af aan 
goede ruimtelijke ordening op deze locatie: alleen al vanuit landschap, combinatiemogelijkheden en 
draagvlak zijn dus (mogelijk en aannemelijk) betere locaties te vinden, iets waartoe juist de provincie 
vanuit "goede ruimtelijke ordening te houden is. 

18E.13 "In reactie op de zienswijze is aangegeven dat de provincie een combinatie met infrastructuur 
en industrie een logische vindt." In het belang van een goede ruimtelijke ordening is de provincie (PS) 
WEL gehouden de te kiezen locaties te optimaal te doen zijn. 

18F.Sb NIET wordt ingegaan op de noodzaak om alternatieve locaties te vergelijken vanuit de 
conventie van Bern. 

18H.S Vergunningen voor windmolenparken zijn volgens de Zienswijzennota niet schaars. NIET 
vermeld wordt dat er dan dus betere alternatieven voor dit plan zouden kunnen bestaan naar welke 
"gronden" PS dus kan verwijzen. 

18H.6 NIET wordt ingegaan op het niet zelf selecteren van locaties door de provincie, maar dat zij 
slechts initiatieven van derden uitwerkt. 

18H.15 NIET wordt ingegaan op de mogelijke afweging tussen windsnelheden te Harderwijk en 
Bijvahck. Hoewel de taakstelling wordt uitgedrukt in MW vermogen, is voor het doel van 
energietransitie MWh energie van belang. 

27.1 De provincie heeft GEEN locatiekeuze gemaakt 

28.2 Dat de gedeputeerde met de huidige kennis van zaken niet voor Bijvanck zou hebben gekozen 
kan NIET worden afgedaan als ter kennisneming. Deze inzichten heeft de gedeputeerde ook met 
zoveel woorden meermalen in de pers gepubliceerd. Het impliceert dat GS niet tevreden is met het 
lnpassingsplan, maar elders dat wel had kunnen zijn. Dit betekent dat toch de goede ruimtelijke 
ordening in het geding is, ongeacht de redenen of aard voor die kennis van zaken. 

29.18 NIETwordt ingegaan op de geboorte van deze locatie volgens de initiatiefnemer: dat deze 
selectie op initiatiefvan de betrokken landeigenaren is gebaseerd. 
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30.3 Volgens mededeling van GS o.a. in de gemeenteraad van Zevenaar, heeft GS WEL gezocht naar 
een alternatieve locatie voor Windpark Bijvanck. Dit geeft aan de ruimtelijke ordening kennelijk toch 
niet zo heel goed is. 

43.1e De beantwoording maakt duidelijk dat GEEN alternatieven voor de Windvisie zijn vergeleken 
totdat het lnpassingsplan Bijvanck geheel gereed was. Dit kan alleen WEL door vooringenomenheid 
van de provincie, zoals zij vanaf het begin van de lnpassingsprocedure ook altijd heeft 
gecommuniceerd dat hier sprake was van goede ruimtelijke ordening. 

44.2 NIET wordt ingegaan op het (gebrek aan) de overeenkomsten tussen parken >lOOMW en 
<lOOMW. NIETwordt ingegaan op logica van locatiekeuze. 

44.3 NIET wordt tegengesproken dat bij de vaststelling van de Windvisie nog lang niet alle 
gemeenten waren gecontracteerd met betrekking tot plannen of wensen voor windturbines. Deze 
inspanning had GS WEL kunnen voortzetten in het "levende document van co-creatie" dat zij de 
Windvisie toedichten. Het simpele feit dat de locatielijst van de Windvisie niet is aangepast, toont het 
gebrek aan visie WEL aan. 

PROCEDURE 

2.7 Het is onjuist te stellen dat bij voldoen aan criteria van de Elektriciteitswet "Dat betekent dat 
Provinciale Staten verplicht zijn een inpassingsplan VAST TE STELLEN" 

4A.5 Er is door GS inzake WOB zelfs een advies van de Bezwarencommissie genegeerd en nog altijd 
lopen rechtszaken over de mate van zwarting en over een aanvullende periode. De vertragingsacties 
van GS zijn WEL degelijk onderwerp van deze procedure lnpassingsplan, omdat de juiste informatie 
nog ontbreekt. De provincie is pas gaan informeren naar haar burgers buiten de initiatiefnemer om 
per inloopavond van pas 13 december 2017. 

4A.10 De beleving (sec) van de omwonenden is NIET goed inzichtelijk gemaakt in de vormvrije m.e.r. 
beoordeling. 

4A.21 uit niets blijkt dat de provincie een handhavingsplan zelf opstelt en uitvoert, het is kennelijk 
WEL afhankelijk van publieksmeldingen 

4A.22 Dit slaat de spijker op de kop: "Het zou bovendien in strijd zijn met de aanbestedingsregels om 
in het inpassingsplan voor te schrijven welke verschijningsvorm dan wel type de turbines moeten 
hebben". Hier wordt de aanvrager vereenzelvigd met het publiek lichaam provincie, dat inderdaad de 
complete initiatief had moeten aanbesteden. 

6.2 Indien nog andere turbinetypen dan de in de tabel aangegeven merken mogen worden 
toegepast, met diverse uitvoeringsmogelijkheden van o.a. mastmaterialen, wordt wel aangesloten op 
de aanvraag, maar NIET op de openbare controleerbaarheid daarvan. 

6.2 Geen eisen zijn gesteld aan het minimum op te stellen vermogen, van belang voor de provinciale 
taakstelling. 

6.2 De wijziging van "alle woningen" naar die van "alle woningen van derden" gaat in op het 
ONTERECHT vermijden van de meest dichtbij gelegen woning, namelijk van participant J. Lamers 
Broekzijdestraat lA, hetgeen wel degelijk een woning is en geen bedrijfswoning binnen het 
bestemmingsplan. 
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9.8 Interferentie qua energie tussen windmolenpalen is NIET onderzocht door de provincie, maar er 
wordt verwezen naar informatie van de initiatiefnemer. De zog-lengte van een windturbine is 
volgens alle literatuur groter dan de onderlinge afstand tussen de windmolens, die ook nog in lijn op 
de meest voorkomende windrichting staan. Er valt dus WEL te optimaliseren i.h.k.v. de taakstelling of 
alternatieve locaties. 

14A.7 NIETwordt uitgelegd of en hoe de handhaving van 40 Lnight zal worden gehandhaafd bij het 
open raam. 

18B.1.a Het is een vereiste in milieuvergunning om de Best Beschikbare Techniek (BBT/Aiara) op te 
nemen ter bescherming van belangen van het (leef) milieu. Dit gaat vanuit Europese regelgeving 
(IPPC) verder dan de generieke maxima voor geluidshinder van windmolens. Het is GEEN kwestie van 
aanbestedingsregels dat geen BBlvereist zou kunnen worden, zo geribbelde wiekprofielen al 
volledig geoctrooieerd zouden zijn. 

18C.l.a NIET wordt toegelicht waarom een calamiteitenplan niet zinvol zou zijn voor windmolens of 
voor de handhaving daarop 

18C.l.b. NIET wordt ingegaan op een borgsom voor afbraak van de molens na bijv. 20 jaar 

18C.l.c NIET wordt toegelicht waarom een handhavingsplan niet zinvol zou zijn voor windmolens 
anders dan dat dit niet gebruikelijk is. 

18E.11 Dat de initiatiefnemer mondeling meldt dat er geen knelpunt naar voren komt uit het in 
elkaars windschaduw staan van de 4 windmolens is niet relevant voor de goede ruimtelijke ordening. 
Het gebruik van schaarse ruimte om de provinciale taakstelling per project maximaal in te vullen is 
WEL een knelpunt in de goede ruimtelijke ordening. 

18E.17 NIET ingegaan wordt op foutieve informatie aan PS of zij moeten slikken of stikken. Met het 
coördinatiebesluit wordt volgens WOB WEL tegemoet gekomen aan belangen van de initiatiefnemer 
en dus ook het tijdig behalen van de taakstelling (haastklus). 

18E.23 NIET wordt vermeld dat PS het aangehaalde WOB-document (ambtelijke beperking effect van 
zienswijzen) zelf heeft ontvangen en daarop niet heeft gereageerd. Het stuk toont zo overduidelijk 
aan dat is gesjoemeld met zienswijzen, dat dit in besloten kring moet zijn behandeld en daarna 
opnieuw doodgezwegen ook richting GS. NIETwordt ingegaan op het document zelf. 

18E.28 PS hebben, gelet op de formulering van artikel 9e tweede lid van de Elektriciteitswet, WEL 
de mogelijkheid om de aanvraag te weigeren zolang de aanvraag voldoet aan de eisen van 
een goede ruimtelijke ordening ter plaatse, maar niet voldoet in provinciebrede uitleg daarvan met 
inbegrip van andere mogelijke locaties. Het gebrek aan draagvlak wijst op algemeen gevoeld 
ontbreken van goede ruimtelijke ordening. Dit gevoelen is in zienswijzen vervat, die in de 
Zienswijzennota worden weggeveegd met steeds hetzelfde argument van "goede ruimtelijke 
ordening volgensGSmaar zonder uw zienswijze daarover". 

18E.281n de aangehaalde TK 2010-2011, 32 588, nr. 3, blz. 6 en 7 blijkt op GEEN enkele manier dat 
"Andere gronden" binnen alleen dezelfde gemeente zouden moeten worden gevonden. 

18E.32 De door reclamant aangehaalde passages d.d. 23-1-2013 zijn NIET van voor de wijziging van 
de Elektriciteitswet. 
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18E.36 Er wordt NIET gemeld dat het de provincie vrij staat een vrijwillige completeplan-MERuit te 
voeren, al was het maar om in volledige inspraak en controle op de onderzoeken te voorzien. 

18E.42 "U kunt uw aanvulling indienen tot 14 februari 2017" is niet SMART zoals tot uiterlijk 13 
februari en is voor meerdere uitleg vatbaar. 

18F.7 De "woning in de sfeer van de inrichting" (z.g. "participant") maakt GEEN deel uit van de 
inrichting noch het bestemmingsplan. 

18G.1 Als wordt gesteld dat "Benadrukt wordt dat de zienswijzen volledig onafhankelijk 
worden behandeld." wordt NIET vermeld dat een daarvan afwijkend WOB-document (ambtelijke 
beperking effect van zienswijzen) is aangetroffen. 

18H.1 Het aanhalen van het Streekplan 2005 in de SOK is WEL onterecht gezien PS2010-175 

18H.2 Uit WOB-documenten is geheel niet gebleken dat de door initiatiefnemer overgelegde 
onderzoeken nauwkeurig zijn beoordeeld en afgewogen, integendeel zijn verzoeken van de 
initiatiefnemer gehonoreerd en blijkt geen inhoudelijke kennis vanuit de provincie. 

18H.14 NIET wordt ingegaan op het verzoek tot inzage in Lidar-metingen van de benutbare 
windsnelheden. 

25.2 NIETwordt ingegaan op de zienswijze dat het voldoen aan de Elektriciteitswet geen ruimtelijke 
relevant criterium is op grond waarvan de locatie in de Windvisie kan worden aangewezen. Ook NIET 
wordt ingegaan op dat het PlanMERbij de Windvisie niet voldoet aan art. 7.7 Wet milieubeheer 
doordat verzuimd is invulling te geven aan de verplichting tot het onderzoeken van alternatieven en 
verzuimd is de referentieturbine als begrenzing van mogelijkheden te nemen. NIET wordt besproken 
dat een locatie in onderzoek geen invulling kan geven aan verwezenlijking van provinciaal beleid. 

25.3 NIET wordt besproken dat de locatie Bijvanck in de Windvisie is opgenomen als een locatie 
waarvoor een inpassingsplan op grond van de Elektriciteitswet wordt gemaakt en niet op basis van 
ruimtelijke criteria. Omdat dit geen invulling kan geven aan verwezenlijking van provinciaal beleid 
kan NIET een coördinatieregeling ingesteld worden. NIETvermeld wordt dat de provincie bij 
beschouwing van de Elektricteitswet simpel had kunnen verwijzen naar haar beleid exclusief 
"Locaties in onderzoek" die haar beleid niet zijn. Dit is omdraaien van pouvoir. 

28.4 Dat de stelling dat plaatsing van windturbines op locatie Bijvanck financieel minder aantrekkelijk 
is, niet wordt gevolgd, wordt NIET onderbouwd a,an de hand van bijv. windsnelhedenvergelijk tussen 
Achterhoek, Harderwijk of aan zee. 

29.9 SUBJECTIEF is de opvatting in de Zienswijzennota dat betwist wordt dat de interpretatie van GS 
van de Crisis- en Herstelwet heeft geleid tot een lage betrokkenheid tot compensatie van 
omwonenden. Een initiatiefnemer kan zich geen gewilliger vergunningverlener indenken dan de 
provincie Gelderland zich heeft betoond, bijv. door alle zienswijzen van de initiatiefnemer te 
honoreren en vrijwel alle zienswijzen van omwonenden niet. NIET wordt ingegaan op 
afkoopcontracten met beperkingvan recht op bezwaar of zienswijze die Raedthuys voor 2010 een 
enkelen heeft aangeboden. 

30.2 NIET wordt ingegaan op de negatieve beoordeling van deze locatie in de Aanvullings-mer 
Windvis ie. 
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39.1 NIET wordt ingegaan of de inzet van het instrument lnpassingsplan, bij volgens de 
Elektriciteitswet mogelijke verwijzing naar alternatieve gronden, wel een passend zwaar middel is. 

39.2. De Elektriciteitswet geeft juist uitdrukkelijk WEL gelegenheid gronden langs (inter)nationale 
Infrastructuur aan te wijzen. 

39.3. NIET wordt ingegaan op het feit dat GS en PS in 2010 oordeelden dat op deze locatie GEEN 
goede ruimtelijke ordening mogelijk was. 

39.4 NIET wordt ingegaan op het regionaal Plan2005-20120, stadsregio Arnhem-met de aanduiding 
"handhaven van het open karakter". NIET wordt ingegaan op het afzwakken van de waarde van dit 
landschap door de provincie, sinds haar kwalificaties van 2007. NIET wordt aandacht gegeven aan het 
gemeentelijk beleid van beide gemeenten, dat met vermijdbaar argument van Elektriciteitswet met 
voeten wordt getreden. 

40.12c Het volstaat NIET dat de provincie polarisatie en ontwrichting in de buurt betreurt, het is een 
gevolg van slechte ruimtelijke ordening, de uiteenliggende financiële gevolgen daarin meegenomen. 

41.1g Als de beantwoording stelt dat de stem van de burger in de omgeving is meegenomen en 
afgewogen, heeft deze afweging er kennelijk toe geleid dat er NI ETS mee is gebeurd. 

44.7 NIET opgemerkt wordt dat de huidige onderlinge afstand tussen 4 windmolens al teveel 
onderlinge turbulentie veroorzaakt, dat door vergroting van de wiekdiameter en hoogte met minder 
palen en kosten hetzelfde opgesteld vermogen als met aanvankelijk 5 kleinere molens kan worden 
bereikt. NIET wordt ingegaan op het feit dat door deze vermindering tot <15 MW een MER kon 
worden ontweken. 

46.3 Misschien weegt PS wel alle zienswijzen, maar GS heeft WEL al Uaren) gesteld dat zij vinden dat 
er goede ruimtelijke ordening aan de hand is. Dit is uit WOB ook de kennelijke vooringenomen 
instelling van ambtenaren. 

DRAAGVLAK EN PARTICIPATIE 

3.1. Het ontbreken van draagvlak is volgens jurisprudentie WEL een teken voor de Raad van State dat 
er iets aan de hand kan zijn inzake goede ruimtelijke ordening. Voor dit laatste zijn voldoende 
aanwijzingen, die PS kan doen besluiten dat er geen goede ruimtelijke ordening is/zou zijn bedreven. 

10.3 De overeenkomsten tussen initiatiefnemer en de grondeigenaren vormen WEL input naar de 
besluitvorming, omdat zij oorzaak zijn van gebrek aan draagvlak en participatie. 

11.8 De Zienswijzennota gaat VOORBIJ aan de in de Omgevingsvisie beoogde (financiële) participatie 

14A.3 Raedthuys heeft NIET verschillende pogingen gedaan om met omwonenden in contact te 
komen om participatiemogelijkheden te bespreken, want altijd moest dit onder acceptatie van de 
voorliggende plannen, zonder mogelijkheid in coöperatie te treden, zonder voorafgaande 
schaderegeling 

18B.1.c Er is GEEN financiële participatie aangeboden, slechts een financiële tegemoetkoming zonder 
overigens eerst de schade bij omwonenden beter te regelen dan via milde planschadepraktijken. 
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18E. 7 De provincie heeft NIET van meet af aan gestuurd op draagvlak. Met name niet waar zij in de 
Zienswijzennota de participatie een zaak vinden van uitsluitend de initiatiefnemer en dat die alleen 
op haar (NWEA) normen wordt beoordeeld. 

18E.18 NIET ingegaan wordt op de gespreksvoorwaarde van de provincie dat bij overleg de 
locatiekeuze onbespreekbaar zou zijn. 

18E.19 NIETwordt ingegaan op de Memorie van Toelichting en andere ingebrachte uitspraken. De 
verwijzing naar TK 2010-2011, 32 588, nr. 3, blz. 6 en 7 leert daar juist "Als gevolg van het 
bovengenoemde amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Samsom is in artikel 9e de 
bevoegdheid om af te wijken van de in dat artikel aan provinciale staten opgelegde verplichtingen bij 
provinciale staten zelf gelegd." Overigens ook nog : "Hierdoor wordt op voorhand bezien of, bij een 
weigering tot medewerking van de gemeente, provinciale staten tot een andere afweging kunnen 
komen. Is dat niet het geval, dan kan in overleg met provinciale staten tot een andere locatiekeuze 
worden gekomen.", welk overleg NIET heeft plaatsgevonden. 

18E.20 In de WOB-documenten zijn GEEN bevragingen aangetroffen gericht aan de 
indiener/opsteller/betaler van de onderzoeken die gericht zijn op (verbetering van) de kwaliteit van 
de onderzoeken. 

18E.21 De paragraaf 2.4 van de Zienswijzennota gaat in op draagvlak en participatie door deze af te 
wijzen of als zaak van de initiatiefnemer afte doen. Een dialoog met de initiatiefnemer bij al 
voltooide plannen en onwil zaken te wijzigen op grond van zienswijzen maakt de pogingen tot een 
farce. Op het (op de website) eenzijdig informeren wordt NIET ingegaan. De provincie heeft niets 
gedaan om draagvlak te verbeteren. 

18E.27 Uit NIETS blijkt dat bij de totstandkoming van het plan rekening is gehouden met draagvlak. 
Op de inloopavond van de provincie (alleen 13 december 2016 vond plaats op provinciepapier) is 
alleen informatie verstrekt over het zonder de omwonenden tot stand gekomen plan. NIETwordt 
ingegaan op concrete momenten en aspecten waar GS verzuimd heeft iets aan bevordering van 
draagvlak te doen. 

18E.30 Raedthuys heeft GEEN voldoende inspanningen geleverd door alleen willen praten onder 
strikte voorwaarden van o.a. geen schaderegeling en geen financiele deelname (zeggenschap) in het 
plan. Aanvankelijk konden bedragen alleen persoonlijk aan de keukentafel besproken worden. 
Deelname maakt volgens Raedthuys de omwonende tot "participant" in de zin van ondersteuning 
van het plan. 

27.2 Er bestaat GEEN participatieplan en zeker geen plan voor echte deelname met zeggenschap. 
Vermelden dat dit nog wordt opgesteld en dat dialoog zal worden bevorderd is nu te laat. 

29.10 De Zienswijzenota betrekt de manier van participatie die Raedthuys voorstelt, maar gaat NIET 
in op onmogelijkheid van burgerparticipatie/co-creatie, zodat dit niet voldoet aan goede ruimtelijke 
ordening zoals landelijk beleid en de huidige gedeputeerde voorstaat. 

29.16c Er is kennelijk WEL toezicht en sturing van de provincie nodig op participatie, indien zoals 
wordt aangegeven een 'participant' tot de inrichting blijkt te gaan horen en minder tot geen 
burgerrechten meer mag doen gelden. Dit laatste is gebleken bij een participant die zowel zijgplicht 
heeft, geen bezwaren mag uiten, ook niet nadat de se molen aan zijn neus is voorbijgegaan en 
"slechts" een overpadvergoeding van € 10.000 per jaar resteert 
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30.4 Minister Kamp heeft NIET persoonlijk een brief geschreven over de plaats van draagvlak bij 
windmolens. Uit onderzoek van de partij Groep Wullems bleek hierbij slechts betrokkenheid van een 
ambtenaar. Deze persoonlijke betrokkenheid is wel gesuggereerd door GS, maar blijkt ook niet uit de 
ondertekening. De brief van EZ stelt NIET dat een draagvlakcriterium onwettig is, maar dat het 
onwaarschijnlijk lijkt dat onder de CHW draagvlak-bij-de-gemeente-levenaar een criterium kan zijn. 
Onder zaaknummer 2014-004149 is wel de Windvisie aangenomen zonder het amendement, onder 
toezegging van GS dat "draagvlak bij haar in goede handen zijn". PS kan nu WEL haar conclusies 
trekken of dit in goede handen is geweest en bezien of in goede ruimtelijke ordening voldoende met 
omwonenden rekening is gehouden, dit zelfs verdergaand dan wettelijke minima. 

30.9 NIET wordt ingegaan op het feit dat indiener van zienswijze zelf contact heeft opgenomen met 
Raedthuys ter communicatie, maar dat deze een inhoudelijk gesprek heeft geweigerd. De inspanning 
van de initiatiefnemer kunnen NIET door de provincie voldoende worden geacht. 

31.7 Bij deze beantwoording wordt gesteld dat de provincie de inspanning beoordeelt, 
maar geen inhoudelijk oordeel geeft over het participatieplan zelf. NIET genoemd wordt dat GS aan 
PS heeft toegezegd dat draagvlak zou worden bevorderd, hetgeen volgens GS kan via participatie. 

31.9 Als wordt gesteld dat 11Participatie heeft als uitgangspunt een evenwichtige verdeling van lusten 
en lasten.", terwijl aan de provincie is duidelijk gemaakt hoe hoog vergoedingen voor participanten 
zijn versus hoe hoog de planschade bij omwonenden is getaxeerd, is duidelijk GEEN sprake van een 
goede ruimtelijke ordening. Dit temeer indien "Aanvullend wordt opgemerkt dat het omwonenden 
en initiatiefnemer vrij staat om langs privaat rechtelijke weg afspraken met elkaar te maken". 

36.1 NIET wordt vermeld dat voor het verwerven van draagvlak meer nodig is dan participatie, 
waarvoor de provincie alleen de inspanning van de initiatiefnemer toetst en niet de inhoud, o.m. 
zonder schaderegeling. Ook wordt niet vermeld dat GSdraagvlak zou bevorderen, maar dat nu 
slechts de "juridische houdbaarheid" zonder draagvlak telt.. 

36.2'Energievormen met draagvlak worden hier weggelegd van de provincie naar burgers en 
gemeenten. NIET vermeld wordt dat andere provincies eerst een locatiekeuzebeleid hebben 
vastgelegd, alvorens zoals in Gelderland een willekeurige lijst van toevallig voorhanden initiatieven in 
de Windvisie op te nemen. NIET vermeld wordt dat de mogelijkheid van andere energievormen op 
deze locatie reden kan zijn gronden voor windenergie elders aan te wijzen. 

37.1 Omwonenden zijn pas zeer laat geïnformeerd buiten de initiatiefnemer om en zij NIET in de 
gelegenheid gesteld zich bij het proces van totstandkoming te betrekken. 

38.2 De bevoegde gezagen hebben WEL inzicht in de hoogte van de jaarlijkse vergoeding aan 
grondeigenaren, bijvoorbeeld het via vroegtijdig geuite getuigenverklaringen van omwonenden. NIET 
vermeld wordt dat het verwerven van draagvlak door de provincie inhoudt dat de provincie zich bij 
de initiatiefnemer daarvan op de hoogte had kunnen stellen. 

43.5.b Een participatieplan is mogelijk niet noodzakelijk in een lnpassingsplan, het is WEL nodig 
vanuit de Samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en GS. Het participatieplan is niet 
openbaar gemaakt, zo het al bestaat, zodat naast de leuke kanten ervan ook de schaduwzijden ervan 
openbaar hadden kunnen worden afgewogen. 
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PLANSCHADE 

18E.38 NIET wordt ingegaan op de positie van participant Broekzijdestraat 4, ook niet in de 
herziening Planschaderisico. Op de inhoudelijke kritiek op het onderzoek Planschaderisico wordt niet 
ingegaan, noch dat deze tot herziening hebben geleid. 

18H.ll NIET wordt ingegaan op de stijgende WOZ waarde van de percelen waarop forse inkomsten 
uit windpalen mogelijk worden 

20.1 GS heeft kennelijk gekozen voor een herziening planschade door hetzelfde bureau SOAZ, terwijl 
dit bureau bekend staat om de overheidsdienstbaarheid, -klandizie. NIET vermeld wordt dat andere 
taxateurs tot andere beoordeling kunnen komen. 

24.4 NIETwordt vermeld dat de herziene planschaderisico rapportage € 150.000 schade inschat voor 
44 benoemde panden, dat is slechts € 3.500 per pand gemiddeld. Daarmee worden de .indieners van 
zienswijzen rond schade te zeer afgescheept met wat zij beweren aan schade en vrijheid reeds nu te 
lijden. 

25.5 NIET wordt ingegaan op de term doelmatigheid bij hoge planschadetaxaties van omwonenden, 
anders dan in algemene zin in de herziening planschadetaxatie is verwoord als dat niet in 
schadebepaling meegenomen zou mogen worden de "psycho-sociale effecten op "de markt" (een 
windpark is voor veel gegadigde kopers een "nat in my backyard" bestemming)". Deze effecten op de 
markt komen echter niet voort uit psychologie, maar uit WEL mee te nemen "relevante gevolgen van 
de komst van een windpark, zijnde: uitzicht, geluid, slagschaduw, veiligheid en 
omgevingskarakteristiek", die 11de markt" ook herkent. 

29.7 Dat de planschadevergoeding in deze procedure niet ter beoordeling staat is juist een omissie 
voor rechtszekerheid en draagvlak. Het bepaalt overigens de economische haalbaarheid van het 
plan. 

29.8 NIET onderbouwd wordt dat er geen directe relatie bekend zou zijn tussen windenergie en 
vestigingsklimaat voor ondernemers. Alle klanten van en de ondernemers zelf ondergaan de 
"relevante gevolgen van de komst van een windpark, zijnde: uitzicht, geluid, slagschaduw, veiligheid 
en omgevingskarakteristiek" zoals SOAZ stelt. NIET wordt ingegaan op de aspecten van vitalisering 
van het platteland. 

29.12 NIET wordt ingegaan op de geringe hoogte van de bankgarantie inzake planschade, gezien 
risico uit andere voorgelegde taxaties. 

29.17 De herziene planschaderisicoanalyse heeft in het geheel NIET gekeken naar inkomensschaden. 

29.19 NIET wordt ingegaan op de mededeling van de initiatiefnemer dat € 4.000.000,00 is 
gereserveerd voor planschade. Als dit zo is had de provincie een schaderegeling voorafveel kou uit 
de lucht kunnen nemen. 

30.6 NIET wordt aangegeven dat bij zoveel en sterk andere taxaties GS een aanleiding had kunnen 
zien om een andere, onafhankelijke taxateur in te schakelen voor secend opinion, en om 
inkomensschaden WEL mee te analyseren. Dit temeer omdat omwonenden hebben aangegeven een 
schaderegeling zeer belangrijk te vinden, zeker na de schofferende lage bedragen van de herzienene 
planschadeschatting. 
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30.7 Dat de directeur van initiatiefnemer publiekelijk in de landelijke pers zegt trots te zijn dat hij nog 
nooit enige planschade heeft betaald, kan NIET slechts door het bevoegd gezag voor kennisgeving 
aangenomen worden, indien zij een taak heeft draagvlak en recht te bevorderen. 

31.3 Het is ONJUIST te stellen dat nieuwe omwonenden/kopers al vanaf het Streekplan 2005 konden 
weten van de mogelijke ontwikkeling van het plan. Het is immers door PS met goede en voor de hand 
liggende redenen later afgewezen. 

33.3 NIET wordt ingegaan op waarde- en inkomensverlies door verminderde representativiteit van 
kantoorruimte. 

34.3 Als wordt vermeld dat "De participatieregeling van initiatiefnemer gaat 
daarmee verder dan het uitkeren van planschade", moet WEL worden vermeld dat de planschade 
ook na herziening slechts gemiddeld 25% bedraagt van de door initiatiefnemer voorgestelde 
afkoopregeling (door de provincie deelname/participatie genoemd). 

34.4 NIET beantwoordt wordt dat de actualisatie heeft bewerkstelligd dat het aantal in schatting 
planschade betrokken woningen is gestegen van 22 naar 44, maar dat de schatting gemiddeld per 
woning is gedaald van eenmalig € 4.000 naar € 3.500 per woning. 

40.2a De AbRvS 4 mei 2016 (nr. 201504506/1) vermeldt slechts dat bij haar geen onderzoek bekend 
was van negatief effect van windturbines op paarden. Dat kan zij inmiddels met internet wel. 
40.4 Inkomensschade wordt in de herziene planschaderisico weggezet als van emotionele aard maar 
er is WEL een rechtstreekse ruimtelijke wijziging die een belemmering vormt het huidige gebruik 
ongewijzigd voort te kunnen zetten. Het SOAZ staat bekend om zijn matigende uitleg van ruimtelijke 
gevolgen. 

40.6 Dat het bevoegd gezag vindt dat vergoedingsafspraken privaatrechtelijk zijn en buiten de wet 
om behoren, is een miskenning van de (privaatrechtelijke) schade. Het bevoegd gezag kan vereisen in 
vooraf NIET opgesteld participatieplan zoals vereist in de samenwerkingsovereenkomst, om met haar 
burgers de omwonenden vergoedingsafspraken te maken, ook al vanuit eisen aan participatie en 
verwerven draagvlak. 

41.1g NIET wordt ingegaan op de aangedragen zienswijze o.a. per foto dat de 3d-animatie tot 
duidelijker beeld heeft geleid wat de windmolens betekenen var omwonenden, omdat de fastand 
kleiner kon worden gekozen. De 3d-animatie maakt geen deel uit van het 
lnpassingsplan/Omgevingsvergunning, dus moeten deze alsnog openbaar en met de PS worden 
gedeeld. 

OMWONENDEN 

1.3.b Op nachtverlichting wordt NIET ingegaan 

1.5 Het is te SUBJECTIEF om te stellen: "De stelling van reclamant dat zij zonder obstakels zicht 
hebben op de windturbines, wordt niet onderschreven" 

2.5 Er is WEL wetenschappelijk onderzoek bekend naar effecten op dieren, en zelfs uitgebreid, bijv. 
https://wcfn.org/2014/ 03/ 31/ windfarms-vertebrates-and-reproduction/ 
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4A.ll Het aspect van redelijkheid wordt zeer SUBJECTIEF behandeld: "Het bevoegd gezag is van 
oordeel dat er geen onevenredig zware visuele hinder bij één of enkele omwonenden wordt 
neergelegd" terwijl de ruimtelijke inpassing alleen foto's van 5x tiphoogte afstand neemt (900 m). 

4A.16 Trillingshinder veroorzaakt laag frequent geluid via de ondergrond, dat NIET is onderzocht 

4A.20 Reclame is het tarten van de omwonenden, het dient geen en.kel provinciaal doel. De 
afwegingen in de Omgevingsvergunning zijn beneden peil: De nota Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente Zevenaar zou geen reclame willen op mast, rotor, rotorblad, maar noemt lekker puh niet 
het woord "gondel". De reclame levert WEL verstoring van het landschap op, namelijk een industriële 
en aandachttrekkende uiting zoals MacDonalds, waarbij GEEN enkele voorwaarden zijn gesteld, ook 
niet aan de kleurstelling 

4B.1 Er zijn GEEN geluidsreducerende maatregelen voorgeschreven 

9.2 Er is GEEN uitgebreide aandacht gegeven aan laagfrequent geluid, er wordt alleen aangegeven 
waarom het ACHTERWEGE is gebleven in de onderzoeken. 

9.5 Een verlichtingsplan zal worden vereist "Waarin niet meer verlichting wordt toegepast dan 
noodzakelijk is voor de luchtvaartveiligheid". Dat betekent lichten die alleen aangaan bij naderend 
vliegverkeer, niet knipperen maar constant zijn, in het geheel niet naar beneden stralen (tot bijv 
1000m afstand. De inhoud van dit "LICHTPLAN" maakt geen onderdeel uit van de aanvraag en 
onttrekt zich echter aan de openbare besluitvorming, zodat burgers die er belangbij hebben hierin 
geen controle of inspraak hebben. 

10.5 "Naast het belang van energietransitie, wegen daarbij ook de belangen van omwonenden NIET 
zwaar", zelfs kleine aanpassingsverzoeken worden afgewezen, laat staan bijv. de verzoeken om 
schadderegeling vooraf. 

11.9 De VNG publicatie over afstanden i.v.m. windmolengeluid (600-1320m) wordt ook qua strekking 
geheel ONBESPROKEN gelaten 

11.10 De gegevens voor geluidsproduktie zijn slechts aangegeven voor een bandbreedte en zijn dus 
NIET voldoende om te kunnen vaststellen dat de te bouwen windturbines voldoen aan de 
voorschriften uit het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Er staat immers niet vast dat het worst
case turbinemerk en -type in de berekeningen is meegenomen. 

14A.8 De aanbevelingen in de Gezondheidsscan zijn NIET overgenomen of gemotiveerd afgewezen. 
Hetzij rechtsreeks hetzij in perceptie, hebben windmolens volgens die scan WEL invloed op de 
gezondheid. 

18E.25 NIET wordt ingegaan op de zienswijze dat de provincie in dit geval zelf de richtlijnen van het 
NLVOW als haar eigen richtsnoer zou kunnen gebruiken. Verscholen wordt achter het feit dat de 
gedragscodes zelf niet bindend zijn. Overigens gaan de gedragscodes verder dan alleen 
richtbedragen participatie/tegemoetkoming. 

18E.40 Vanuit de vermelding "Verder is van belang dat het park geprojecteerd is in het buitengebied 
en dat het gebruikelijk is dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid daar laag is." wordt GEEN 
verklaring gegeven dat hier een maatwerkvergunning (met lagere geluidsomvang) niet toepasselijk 
zou (kunnen) zijn of gezien de evenredige verdeling van lusten en lasten wenselijk zou zijn. 
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18F.4c Het meenemen van laagfrequent geluid in normen voor hoorbaar geluid is technisch 
onmogelijk, zodat onderzoek en eisen daaromtrent WEL degelijk ontbreken. In de Gezondheidsscan 
wordt laagfrequent geluid NIET serieus genomen, tegen literatuurstudies in. 

18F.6 De Nederlandse algemene milieuregels {voor windmolengeluid) zijn NIET alleen maar gericht 
op het beperken van milieueffecten en hinder, maar tevens WEL gericht op het mogelijk maken van 
projecten. 

18H.8 Raedthuys heeft NIET aangesloten bij de Gedragscodes van de Nederlandse Vereniging 
Omwonenden Windturbines (NLVOW), noch die van de verenging Eigen Huis. 

21.3 Er is NIET een stilstandsregeling opgenomen of beschreven voor beperking van geluid 
afhankelijk van de windrichting en -sterkte, noch hoe dit dan voor input en controle zou moeten 
worden bemeten . 

24.9 De Minister onderbouwt in Kamerstukken 2014/15, 33 612, nr. 50 waarom de geluidsnorm voor 
windturbines strenger is dan de geluidsnorm voor verkeer of industrie wegens hinderervaring. Dat ze 
niet veel zouden afwijken van de normen voor stiltegebieden (20dB(A)) is een omissie die de 
Zienswijzennota beter had kunnen weglaten. Zie op deze punten ook de Gezondheidsscan .Op deze 
argumenten genoemd in de zienswijze wordt NIET ingegaan. 

25.5 NIET wordt weerlegd dat het akoestische onderzoek voor laagfrequent geluid niet kan 
verwijzen naar de kamerbrief en het literatuuronderzoek voor kleinere molens en dat gelet op het 
voorzorgbeginsel de provincie nader onderzoek had moeten laten verrichten. 

25.5 NIET wordt toegelicht waarom reclame ingaand tegen het welstandsadvies ondanks de niet in 
voorwaarden vervatte kleurstellingen (beoogd wordt groen, oranje en grijs) mogen opvallen in het 
landschap op een wel zeer in het oog springende hoogte. 

27.4 Het simpele feit dat het in het buitengebied stil is mag dan aanleiding zijn dat er aldaar geen 
bijzondere situatie voordoet, stil is het wel. Ook buiten de letter van de wet rond 
maatwerkoplossingen wordt NIET aan PS voorgelegd alsnog maatwerk-vergunningswaarden 
geluidshinder op te nemen. 

29.6 NIET wordt ingegaan op de tweespalt die door het plan in de buurt en de buurtverenigingen is 
ontstaan. 

29.1Gb Wederom gaat de Zienswijzennota NIET verder dan hetgeen wettelijk mogelijk is aan 
geluidshinder, zonder deze verder te willen optimaliseren. Er worden in de Gezondheidsscan WEL 
aanbevelingen voor gedaan, maar daaruit wordt SLECHTS een stilstandsregeling aangehaald, die 
overigens slaat op alleen slagschaduw. 

29.16c Het feit dat een "participant" een "verklaring van betrokkenheid" heeft ondertekend, 
vrijwaart de overheid niet om de woning van de participant te beschermen tegen te grote 
geluidsoverlast. Immers is de participant bijv. al op hoge leeftijd, waardoor eventuele toekomstige 
kopers of huurders de "verklaring van betrokkenheid" in kettingbeding zouden moeten overnemen, 
waarmee het pand aan de gezonde bewoonbaarheid wordt onttrokken, danwel gesloopt moet 
worden. NIET wordt vermeld dat in dit geval volgens Artikel 3.14a lid 1 van het Activiteitenbesluit 
dat alleen geluidgevoelige objecten op een industrieterrein van toetsing zijn uitgezonderd. In dit 
geval strekt de inrichting zich in het bestemmingsplan NIET uit tot en met de woning van de 
"participant", als bijv. bedrijfswoning toezichthouder. De Zienswijzennota noemt nog dat uit de 
"verklaring van betrokkenheid" eentoezichthoudende taak van de participant blijkt. NIETwordt 
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ingegaan op de begrenzing van het bestemmingsplan waar de woning van de toezichthouder ver 
buiten ligt. Ook de privéwoning van de directeur van de initiatiefnemer zou dan aangemerkt worden 
als woning behorende bij de inrichting van het windpark. 

30.13 Er zou een afweging van belangen hebben plaatsgevonden over reclame op de gondels. NIET 
wordt aangegeven welk groter belang daarmee gediend wordt, versus het landschap en de het 
opfokken van de aversie van omwonenden. 

33.2 NIET wordt vermeldt en besproken dat de zienswijze ook slagschaduw betreft over de aan het 
woonhuis-kantoor grenzende gazon. 

42.8 De Gezondheid Effect Screening doet een aantal aanbevelingen waarop de Zienswijzennota NIET 
ingaat. Het menselijk aspect is dus WEL uit het oog verloren. 

LANDSCHAP 

4A.9 Windpark Bijvanck is NIET geprojecteerd aan de rand van een waardevol open gebied, maar er 
middenin 

11.5 De beantwoording noemt rechte of gebogen opstellingen, maar gaat voorbij aan de kritiek in 
voorliggende onderzoeken dat de ingreep GEEN kwalitatieve toevoeging is op het landschap. 

11.6 Het Gelders Genootschap {Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) heeft NIET geadviseerd omtrent 
plaatsing "op" het landschap. De alinea's daarover stellen dat niet geprobeerd moet worden de 
negatieve effecten te verdoezelen, maar dat dan openlijk gekozen moet worden voor een totale 
wijziging van het landschap. 

13.2 Het afwijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit {Gelders Genootschap) is 
NIET goed gemotiveerd afgeweken: er resteert slechts als argument "voor passende relatie" dat de 
windmolens laten zien dat "het in het landschap hard kan waaien". 

13.2 De getoonde beelden op de informatieavond wijken fors af van het onderzoek Ruimtelijke 
kwaliteit bij lnpassingsplan: pas op de informatie-avond bleek hoe groot ze waren. Deze beelden zijn 
zelfs groter dan gepresenteerd door de Aktiegroep Hoordewindwaait.nl 

14A.2 De foto's in het landschapsrapport geven GEEN representatief beeld voor omwonenden, want 
de meest dichtbij zijnde betreffen Sx tiphoogte is 950m afstand 

18E.91ngegaan wordt op de lijst van aandachtspunten bij een ruimtelijk kwaliteitsplan, maar NIET op 
de kwaliteit waarmee deze aandachtspunten ingevuld dienen te worden. Zo zijn alleen fotomontages 
gemaakt op afstand van Sx tot 25x de tip hoogte. 

18E.9 Als Fedde-Oithof er op wijst dat de "echt" open landschap zich meer westelijk in de Liemers 
bevindt, bedoelt dit rapport niet het "waardevol open landschap te beperken, maar aan te geven 
waar landschapkundig (?)de wind hard waait. 

18E.16 Windpark Bijvanck is WEL geprojecteerd in het midden van het waardevolle open landschap, 
maar NIET aan de rand daarvan. NIET wordt ingegaan op de Koepelnotitie MER, op een eerder 
concept van de Omgevingsvisie waarin waardevol open gebied geen windmolens pasten, en op 
verzoektot rectificatie. 
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18E.43 Als "Niet wordt toegelicht wat met de ingediende visualisaties wordt uitgedrukt" niet helder 
is, zijn de visualisaties in de rapportjes dat ook NIET. 

18E.44 NIET wordt vermeld dat de provincie geen voorschriften stelt t.a.v. kleurstellingen; "Eén van 
de gebruikte referentieturbines (de Enercon) heeft inderdaad een verloop op de molenpaal van 
donkergroen naar lichtgroen." Dit zou afwijken van visualisaties. 

25.3 Als zelfs het rapport van de aanvrager stelt dat het windpark lokaal dominant is, kan NIET 
gesteld worden dat er alleen nog een relatie gezocht moet worden met dat gedomineerde 
landschap. NIET wordt ingegaan op de argumentatie dat de gehandhaafde knikopstelling niet 
voortkomt uit landschappelijke overwegingen maar uit gebiedsbeperkingen. 

27.3 De Zienswijzennota gaat ook in par 2.6.5. NIET in op de vele in de zienswijze genoemde 
strijdigheden met provinciaal beleid dat uit het ruimtelijke ontwerp moet blijken dat het windpark 
een kwalitatieve toevoeging is aan het landschap. 

38.3d NIET wordt ingegaan op teloor gaan investeringen die in het huidige landschap zijn en worden 
gedaan, bijvoorbeeld via het landgoed Bingerden en de agrarische beheersvergoedingen. 

39.6 De zienswijze bedoelt met vereisen van extra ruimtelijke inspanning van de initiatiefnemer 
GEEN kostenverhaal, maar compensatie en mitigatie van de o.m. door het welstandsadvies 
veroorzaakte landschappelijke schade. 

40.7a De beantwoording dat inzake passen in het landschap niet naar een van te voren afgesproken 
standpunt wordt toegeschreven strookt NIET met de uitspraak vanGSin PS 23-1-2013 dat zij, nog 
zonder enig onderzoek of quickscan, oordeelde dat hier sprake was van goede ruimtelijke ordening. 
De provincie zijn andere voorbeelden aangereikt waarin het plaatsen van windmolens in waardevol 
open gebied alsnog werd gefaciliteerd tegen haar eerdere uitspraken in. 

40.7b NERGENS wordt door de provincie weerlegt dat volgens Feddes-Oithof de maat en schaal van 
de windturbines niet in verhouding staan met de waterloop. Hieraan wordt uiteindelijk in gebogen 
opstelling toch nar teruggegrepen, naast de beklemtoning door de windmolens dat het er "hard kan 
waaien". 

42.11 Reclamant geeft WEL aan dat de motivatie van bijlage D over ruimtelijke kwaliteit niet opweegt 
tegen het oordeel van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit, die zij als gemeente overneemt. 

43.2. NIET weerlegd wordt dat de landschapsstudie GEEN zichtlijnen, het panorama met de open 
hemel in het onderzoek hebben betrokken. 

VEILIGHEID 

4A.18a Opgenomen in het lnpassingsplan/Omgevingsvergunning is NIET 160m maar 165m. De 
provincie checkt NIET zelf het uiteindelijk te kiezen molentype, maar laat dit volledig over aan de 
Gasunie, die niet verder komt dan een reactie: "er wordt met ons rekening gehouden" 

11.12 De kortste afstand tot een gasleiding bedraagt NIET 165m, maar slechts 162m, zodat de 
verschuiving WEL invloed heeft. ONBESPROKEN blijft waarom de aanbevelingen niet zijn 
overgenomen, zoals opgenomen in de Externe Veiligheidsanalyse in de ontwerp-vergunning 
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14A.5 Het is kleinerend te vragen naar welke wet 200m afstand tot gasleidingen vergt. Bij ontbreken 
van een enkel turbinetype geldt volgens het Handboek Risicozonering windmolens 2014 WEL een 
afstand van generiek 216m voor ICE2 3MW. 

14B.3.b NIET wordt ingegaan op de zienswijze dat er w.b. relatie met het landschap sprake is van een 
doelredenering in solitaire stellingen 

18E.39 Ten aanzien van gasleidingen wordt NIET ingegaan op de verlegging van besluiten naar de 
private onderneming Gasunie. Er wordt NIET vermeld dat het genoemde rapport GEEN enkele 
berekening bevat, maar kennelijk alleen een tabelmiddeling en een kopie van een bladzijde formules 
uit het handboek. De werpafstanden in de tabel van het handboek worden gebruikt voor een eerste 
inschatting maar NIET wordt vermeld dat deze toegepast moeten worden indien de afmetingen, 
merk en type van de molen onbekend zijn. 

18E.39 Het toepassen van een bandbreedte gaat NIET gepaard met aantonen dat de twee 
referentiemolens de wordt-case omvatten. 

18E.39 Het is juist dat een risico kans maalgevolg is, dus als er drie leidingen bij elkaar liggen is dat 3x 
een kans. Dat de verste leiding verder weg ligt dan de in Omgevingsvergunning vereiste 160m is een 
opzoeken van de randen van veiligheid, voor de meest dichtbij gelegen leiding een overschrijding. 

21.1 NIET herkend of erkend wordt dat kennelijk verschillend kan worden geoordeeld of sprake is 
van een passende relatie tussen de windturbines en het landschap. 

22.2 Indien de Gasunie verzoekt om een voorwaarde dat de toeren technisch begrenst moeten 
worden, kan de provincie NIET stellen dat de initiatiefnemer vrij moet zijn groot of klein te kiezen. 
Immers hebben overtoeren (2x nominaal) een vergroting van de afstand tot gasleidingen met een 
factor 3 tot gevolg (volgens tabel Handboek risicozonering windturbines 216m naar 613m). 

25.5 NIETwordt ingegaan op het feit dat de referentiemolen voor de "bandbreedte" al een 
werpafstand van 163m heeft bij ashoogte 119m, en indien 122m wordt toegestaan dit dus de 165m 
grens zal overschrijden. Het volstaat NIET dat dit vervolgens aan de initiatiefnemer wordt 
overgelaten, de berekening is gewoon fout. NIET wordt besproken dat de MW in het onderzoek fors 
lager zijn dan vergund, en dat daarmee de onderzoeken niet aansluiten bij de maximale 
mogelijkheden van het inpassingsplan. 

25.5 NIETwordt ingegaan op de vrijheid tot 3m verplaatsing die in termen van veiligheid noopt tot 
beperking tot 157m van de niet-verschoven bestemmingslocatie. 

30.12 De veiligheid van woningen is slechts gegarandeerd tot nominaal toerental. Daarboven geldt 
volgens RIVM 2013 dat een wiekblad 600m kan worden weggeslingerd, hetgeen NIET is onderzocht, 
omdat overtoeren vrijwel niet meer zouden voorkomen. Er zijn in de afgelopen 10 jaar al 5 gevallen 
vah technisch falen van windturbines vastgelegd in de pers. 

40.12a De hogedrukgasleiding (zuidelijk van het windpark) ligt NIET op 1km, maar op GOm van de 
woning en ca. 20m van een recreatieve verblijfsgelegenheid. Deze gasleiding ligt op 442m van een 
windmolen, en daarmee binnen het bereik van wiekbreuk bij overtoeren. 
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NATUUR 

18E.14 en 18E.41 De GNN-strook op 60m afstand van het windmolenpark (tip van wieken raakt aan 
GNN) heeft tevens de kwalificatie stilte, zo opgenomen in Omgevingsvisie als kwaliteit van natuur. 
Het onderzoek van Waardenburg gaat hier NIET op in. 

18E.41 Stilte is WEL een kernkwaliteit van de GNN-strook op 60m afstand van de windmolens. Dit 
maakt daar een maatwerkvergunning met lagere geluidsomvang wenselijk. 

27.5 NIETwordt ingegaan op de zienswijze dat elke doding, daargelaten of die 
doding voorzienbaar danwel incidenteel is, niet kan in de Flora en Faunawet 

44.9 NIETwordt bestreden dat de verbreding van de "brede variant GNN/GO", zoals in visie 
Eelerwoude aangedragen nu onmogelijk is geworden. 
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Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 64 - GS-bijeenkomst positie bij RvState - WOB 46.pdf 





Van: 
Aan: 
Cc: 
Bcc: 
OndeiWerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Beste 

Vertrouwelijk document ter bespreking in P-beraad maandag 27-3 (windpark Bijvanck) 
dinsdag 21 maart 2017 16:56:08 
PB Windpark Bjjyanck pdf 

Aankomende maandag is in deP-beraden Windpark Bijvanck geagendeerd. Uiteraard worden de 

stukken die ter bespreking voorliggen via de gebruikelijke route aangeleverd. 

Omdat het niet mogelijk is om een van de documenten 'vertrouwelijk' mee te sturen naar het P

beraad, wordt de Persoonlijke Beleidsopvatting op deze manier via de mail ingebracht. 

Vertrouwelijkheid van de persoonlijke beleidsopvatting is nodig omdat in dit document de 

juridische risico's zijn verwoord. Wanneer deze openbaar worden gemaakt, dan komt de positie 

van de provincie bij de Raad van State in het geding. 

Ik ga er van uit dat ik jullie hiermee goed heb geïnformeerd. 

Hartelijke groet, 

•" - woensaag -

A ij; ).) Be green, leave it on the screen. 
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Bijlage bij Beroepschrift J.J. Tiemersma tegen 
lnpassingsplan en Omgevingsvergunning Windpark Bijvanck 

ref. nr. 1707.08, juli 2017 

Verwijs 65- EEM_
_Nagekomen_reactie_van_Hoor _de_ Wind_ Waait_en_Boze_Bijvanck_na_hoo 

rzitting_ windpark_Bijvanck_(PS2017-281).pdf 





Als nakomende reactie op de hoorzitting Windpark Bijvanck: 

Ing.4mei2017 
PS2017-281 
2017-007218 
PS 28 juni 2017 

Het beperkt aantal aanwezige omwonenden werd gevraagd waarom er zo weinig 
mensen aanwezig waren op de brug en op de hoorzitting. Een tweede vraag die 
werd gesteld of de twee insprekers nu namens zichzelf of misschien toch nog 
namens een grotere groep zouden spreken. 

Het antwoord moet u, Statenleden, dan toch nog graag uitgelegd worden. 

Veel omwonenden zijn met geen stok meer naar de politiek te krijgen, wegens 
teleurstelling. Na jaren van gevoelde opdruk, heeft men zijn best gedaan een 
zienswijze op papier te geven. Maar men ziet vervolgens, dat hun zienswijzen langs 
of over de randen van de wetsmogelijkheden van tafel worden geveegd. En dat 
allemaal vanwege een ambitie waarin doel en middelen door elkaar worden gehaald. 
Wij hadden daarom besloten geen gehoor te geven aan de hoorzitting, alles was 
immers al gezegd. Tegengaan van geweld zou niet met aantallen bestreden hoeven 
worden. Maar misschien heeft u nog wat gehad aan degenen die net als u, 
Hoorcommissie, toch even verschenen in deze procedurestap. 

Om de gevoelens van Hoordewindwaait en BozeBijvanck nog beeldend voor u te 
verwoorden: 

Na een schijnproces en een Pontius Pilatus, werden er 4 hoge kruisen 
opgericht. In het landschap werd de knik in het hazepad iets beter 
zichtbaar en men snapte nu ineens ook dat het er soms flink kon waaien. 
Dit was een goede ruimtelijke opknapper. En het bevoegde gezag ging 
tevreden weer naar .Jeruzalem voor een offer op het altaar van ... ja van wat 
eigenlijk. 
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Behandeld door : Dhr. mr. H. Martens 

Doorkiesnummer : 0592-382575 

E-mail : h.martens@unive.nl 

Assen, 19 juli 20 17 

Namens Maatschap T.A.M. Rasing en W.E.M.G. Rasing-Bourgondiën, gevestigd Truisweg 2a te 

Didam en de heer T.A.M. Rasing, mevrouw W.E.M.G. Rasing-Bourgondiën; mevrouw S.G.A 

Rasing en de heer R.J.W. Rasing, wonende aan de Truisweg 2a 6941 SK te Didam, stel ik beroep 

in tegen de besluiten van 24 mei 2017 van Gedeputeerde Staten van Gelderland, inhoudende het 

provinciaal inpassingsplan Windpark Bijvanck en de daarbij behorende vergunningen op grond van 

de wabo. 

Cliënten wensen hun zienswijzen als hier herhaald en ingelast te zien. 

Inleiding/belang 

Het leefgenot van cliënten wordt door de realisatie van de windpark behoorlijk aangetast. Het gaat 

niet alleen om geluidhinder en slagschaduw, zoals hieronder wordt toegelicht, maar ook om het 

continu visueel worden geconfronteerd met de vier grote windturbines. Cliënten werken en leven 

veel buiten waarbij het zicht op de windturbines niet wordt ontnomen. Ook de leefkeuken geeft 

uitzicht op de windturbines. Cliënten genieten nu van een natuurlandschap met veel uitzicht tot aan 

de dorpen Nieuw-Wehl, Angerlo en Loil. Met de komst van het windpark wordt dit uitzicht met 

name richting Angerlo volledig teniet gedaan. Vooral ook omdat de leefkeuken en het bedrijf 

uitzicht hebben richting Angerlo. 

Voor cliënten is het belangrijkste punt dat door het windmolenpark de voortzetting van hun bedrijf 

door henzelf en hun kinderen in gevaar komt. Als het windmolenpark er komt zullen klanten niet 

meer kiezen voor het bedrijfvan cliënten. De dichtstbijzijnde windmolen is immers gepland op 343 

meter van het bedrijfvan cliënten. Zie verder hieronder en de zienswijzen waarin uitgebreid op dit 

punt wordt ingegaan. 

Statutaire gegevens: 
Stichting Univé Rechtshulp 
Postbus 557. 9400 AN Assen 
KvK:41019292 

Bezoekadres: 
Jan Bommerstraat 6, 9402 NR Assen 
I BAN: NL60 ABNA 0423 3063 16 
BIC: ABNANL2A 

Univé Rechtshulp verleent onafhankelijke rechtshulp 
aan Univé verzekerden. 
Wilt u meer weten? Kijk op www.univerechtshulp.nl 
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Strijd met de provinciale verordening, geen goede ruimtelijke ordening 

Het inpassingsplan in strijd is met artikel2.7.4.1 en 2.8.1.1 van de Omgevingsverordening en met 

paragraaf 3 .2.2 van de Omgevingsvisie, omdat het windpark anders dan met deze artikelen wordt 

beoogd geen kwaliteit toevoegt aan het landschap en aan de beleetbaarheid ervan, maar daaraan 
integendeel juist afbreuk doet. 

Het windpark wordt geplaatst in zogenaamd waardevol open gebied. Kernwaarden hiervan zijn 
grootschalige openheid en beperkte aanwezigheid van bebouwing. Deze kernwaarden worden 

aangetast door de komst van zeer hoge windturbines met obstakellichten. Het bedrijf ligt in open 
gebied en heeft landschappelijk karakter. Hierdoor is er ook een paardenbedrijf ontstaan op deze 

locatie en is belangrijk voor de aantrekking en behouden van eigenaren van de paarden. 

Verweerder betogen dat de relatie tussen het windpark en het landschap ligt op een hoger 
schaalniveau en dus niet op de grond. De openheid van het landschap wordt echter beleefd vanaf de 

grond. En dus moet het plan op die manier worden beoordeeld. Vanaf de grond gezien is het 
windpark duidelijk waarneembaar. Zoals wordt verwoord in het rapport van september 2016 over 

_ het landschap: het beoogde windpark is lokaal dominant en zal het karakter van het gebied 
beïnvloeden. Cliënten wijzen op artikel2.8.1.1 sub e van de provinciale verordening: er moet ook 
worden gekeken naar de beleving van de windmolens in het landschap. Het beleven van het 
landschap doe je niet vanuit de lucht. Cliënten wijzen op de aanvulling op de PlanMer (door DHV) 
behorend bij de Windvisie Gelderland waarin het plaatsn van windmolens in open gebied als zeeer 

negatief wordt beoordeeld. 

Zowel Feddes/Olthof als het Geldersch genootschap hebben kritiek op de wijze waarop de 

windmolens worden ingepast in het landschap. 

Volgens het Geldersch genootschap is de beoogde afstemming met de wetering, door de te kleine 

schaal van de wetering en het beperkt aantal turbines, niet of nauwelijks leefbaar. Verder wordt de 
lijnopstelling verzwakt door zowel de knik als de doorbreking (door het midden) door een 

verbindingsweg. Als gevolg hiervan kunnen de windturbines (twee aan weerszijden van de 
Ganzepoelweg) worden ervaren als een grootschalige poort. 

Feddes/Olthof concluderen dat het niet voor de hand ligt om juist hier, in een kleinschalig en 

minder open landschap, een windpark op te richten. 

Naar aanleiding van deze kritieken is gekeken of een andere opstelling van de windmolens de 
kritiekpunten kunnen ondervangen. Alternatieven geven problemen op het gebied van natuur en 

veiligheid. En dus grijpt verweerder terug naar het plan. Maar is de conclusie dat windmolens in dit 

gebied niet passend zijn dan niet logischer? Er is dus onbehoorlijk onderzoek gedaan naar deze 
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locatie of er molens geplaatst kunnen worden voordat het plan verder is uitgewerkt. Er is geen 

goede ruimtelijke ordening. 

Effect op paardenbouderij 

Cliënten hebben in hun zienswijzen uitgebreid omschreven wat de effecten zullen zijn van het 

windmolenpark op hun bedrijf, een paardenhouderij. Het bedrijfligt voor een belangrijk deel 

binnen de 4 7 dB-contour. Ook ligt het bedrijf voor een deel binnen de slagschaduwcontour. 

Paarden zijn gevoelig voor geluidsbelasting en slagschaduw. Cliënten hebben dit onderbouwd 

middels een rapport van Dierenkliniek Doetinchem-Zeddam. Maar binnen het bedrijfbevinden 

zich niet alleen maar paarden, maar uiteraard ook cliënten, personeel en eigenaren van de paarden. 

Bezoekers zullen die hinder voor henzelf en voor hun paarden :meewegen in hun beslissing om 

gebruik te maken dan wel gebruik te blijven maken van deze paardenhouderij. In de regio zijn 

meerdere paardenbouderijen en er zijn dan ook ruimschoots alternatieven. Kortom, er is 

concurrentie. Het is volstrekt aannemelijk dat klanten en potentiële klanten, die alleen maar het 

beste voor hun paarden willen, niet zullen kiezen voor het bedrijf van cliënten als ze elders kunnen 

paardenrijden zonder te rijden binnen een geluidscontour en een slagschaduwcontour. Alleen al de 

vrees dat de paarden hinder zullen ondervinden zullen (potentiële) klanten doen afhaken. Hier is 

geen rekening mee gehouden in de diverse onderzoeken 

In de zienswijzennota wordt slechts gesteld dat niet aannemelijk is dat slagschaduw en stress 

negatieve effecten op paarden heeft, onder verwijzing naar de uitspraak abRvS 4 mei 2016 en de 

daarin uitgebrachte deskundigenbericht Dit deskundigenbericht is ondergetekende niet bekend en 

is niet in deze procedure gebracht. Ondergetekende kan dus op dit deskundigenbericht geen reactie 

geven. Bovendien ging het in de aangehaalde zaak met name om geluid. Cliënten wijzen ook op 

slagschaduw en de combinatie van geluid en slagschaduw. Vooral omdat de eigen vaste 

dierenkliniek van het bedrijf de paarden/omgeving kent en wel degelijk de negatieve effecten op 

paarden benoemd. 

Bovendien wordt in de zienswijzennota zonder enige motivering gesteld dat de hiervoor genoemde 

negatieve effecten op de bedrijfsvoering (klanten zullen kiezen voor de concurrent) zich niet zullen 

voordoen. De omgeving wordt onaangenaam voor de klanten. 

De schade die cliënten zullen leiden zal veel groter zijn dan het SAOZ voorspelt. In het rapport van 

23 maart 2017 wordt zonder enige motivering aangenomen dat de komst van windturbines niet 

leidt tot beperkingen in de bedrijfsvoering. Cliënten hebben uitgebreid betoogd dat de windmolens 

negatieve effecten heeft op hun paardenhouderij. De jaarlijkse vergoeding die cliënten werden 

aangeboden wijst ook op een veel grotere schade dan dat het SAOZ aanneemt. Ook hier blijkt weer 

dat verweerder de bijzondere omstandigheden waarin cliënten verkeren onderschat: het exploiteren 

van een paardenbouderij vlak bij een windmolenpark. Door de bijzondere omstandigheden is er 
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ge~n sprake van goede ruimtelijke ordening en door de hogere schade is het park economisch 

onhaalbaar. 

Participatie 

In het provinciaal beleid wordt veel waarde gehecht aan participatie door omwonenden. In de 

omgevingsvisie staat: 

'Een evenwichtige verdeling van lusten en lasten van een windpark is belangrijk voor het creëren 

van draagvlak. Voor alle locaties van windturbines stel~ de provincie de mogelijkheid tot participatie 

als randvoorwaarde. Participatie dient op het niveau van individuele projecten vorm en inhoud te 

worden gegeven. ' 

In het voorliggende ontwerp-inpassingsplan is echter niets geregeld over participatie. Het blijft in 

de toelichting bij de mededeling dat het gesprek hierover nog gevoerd moet worden (toelichting 

inpassingsplan, paragraaf 5.1 ). Dat is veel te vrijblijvend. Ook uit de zienswijzennota blijkt dat de 

gesprekken over participatie nog gevoerd moeten worden. Raedthuys kan dan wel aangeven open te 

staan voor participatie, concreet ligt er nog niets. Raedthuys wenst niet te praten over de 

bedrijfschade en houdt vast aan de analyse door het SAOZ. Ten onrechte neemt het SAOZ aan dat 

de paardenbouderij geen schade lijdt. Het bedrijf van cliënt wordt vergeleken met een ander bedrijf 

met een ander bedrijfsconcept, dat geen pensionstal heeft en met een windmolen op eigen grond. Dit 

is geen realistische vergelijking. Er heeft dus geen serieuze participatie plaatsgevonden. 

Geluidhinder en slagschaduw 

In de zienswijzen is gewezen op het feit dat het plangebied ligt in een landelijk, stil, gebied. Het 

achtergrondgeluid zal dan ook laag zijn. Het geluid van de windmolens springt er dan sneller uit, 

wordt eerder als hinderlijk ervaren. Er is echter in het geheel geen onderzoek gedaan naar het 

achtergrondgeluid. Verweerder kan dus ook niet goed beoordelen of er redenen zijn om 

maatwerkvoorschriften op te leggen. Het opleggen van maatwerkvoorschriften kan tevens de 

paardenbouderij (als zijnde een bijzondere lokale omstandigheid) behoeden voor de 

bovengenoemde negatieve effecten. 

In de zienswijzen is ook gewezen op de uitspraak van het Hofvan Justitie van 19 oktober 2016 

waaruit kan worden afgeleid dat de geluidsnormen en slagschaduwnormen uit het 

Activiteitenbesluit buiten toepassing moeten worden gelaten omdat voor het Activiteitenbesluit 

nimmer een milieueffectrapportage is opgesteld. Volgens de zienswijzennota is het 

Activiteitenbesluit niet een besluit waarop de uitspraak betrekking heeft omdat het 
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Activiteitenbesluit een algemene regeling is. Dit standpunt is echter onjuist. Uit de uitspraak volgt 
dat ook algemene regels onder de MER-plicht kunnen vallen (r.o 51). Ook is duidelijk dat de 

voorschriften mbt geluidhinder en slagschaduw kaderstellend zijn voor het besluit windmolens te 
plaatsen. 

Cliënten zijn derhalve van mening dat de besluiten onvoldoende zijn onderbouwd. 

Ik beschik bij de Raad van State over een doorlopende machtiging. Voor de betaling van het 
griffierecht verzoek ik u gebruik te maken van de rekening-courantverhouding met mijn 
organisatie. 

Ik verzoek u dan ook het beroepschrift gegrond te verklaren met veroordeling van verweerder in 
de kosten. 

Met vriendelijke groet, 

IA~ot~ 
H. Martens 

Bijlage: rapport dierenkliniek 



Mogelijke problemen bij paarden door windturbines 

Er zijn plannen om een windmolenpark (de Bijvanck) neer te zetten in Zevenaar. Echter zullen deze 

gigantische windturbines vlak achter een pensionstalling neergezet worden. Deze windturbines 

zullen zeer zeker overlast en stress veroorzaken bij de paarden en hun eigenaren. De familie Rasing 

heeft daarom Dierenkliniek Zeddam gevraagd een aantal feiten hierover op papier te zetten en die 

zijn hieronder opgesomd. Dierenkliniek Zeddam is al jaren lang de vaste dierenarts voor alle 

paarden die zich bevinden op Stal Loilse Broek. 

Vluchtgedrag 

In 1965 werd in Europees verband door de Commissie Brambelleen uitgangspunt voor een definitie 

van dierenwelzijn geformuleerd aan de hand van vijf vrijheden. Binnen het verband van de Europese 

Unie is ter bevordering van het dierenwelzijn besloten om dieren deze vij( op grondrechten van 

mensen lijkende, vrijheden toe te kennen: 

-vrij zijn van dorst honger en ondervqeding; 

-vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief; 

-vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes; 

-vrij zijn van angst en chronische stress; 

-vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitoefenen. 

De vijf vrijheden van Brambell zijn opgenomen in de Wet Dieren. Een overheid dient op basis van de 

meest recente wetenschappelijke kennis en maatschappelijke opvattingen een streefniveau voor 

dierenwelzijn op te stellen. Bij de formulering van het streefniveau moet zowel worden uitgegaan 

van bevordering van de lichamelijke gezondheid als van het welbevinden van het dier. 

En aangezien het om paarden gaat, welke in de zin van bovenstaande Europese formulering ook 

dieren zijn, betreft het hier vooral de inhoud van de laatste vier vrijheden als de kern van de zaak 

waar het hier omgaat: deze vier vrijheden zijn sterk in het geding wanneer naast hun weides 

windmolens verschijnen met een ashoogte van 122 meter, waardoor geluid, wisselende wiekslag, 

schaduwslag, een ernstige verstoring kunnen betekenen van die laatste vier vrijheden. Een 

toelichting hiervan volgt hier onder. 

Toelichting: 

Het schrikken bij paarden is makkelijk te verklaren, het zijn immers van nature vluchtdieren. De 

oogkas van het paard is zodanig gebouwd dat het paard een panoramisch gezichtsveld heeft van ca. 

350 graden. Het paard kan dus bijna alles om hem heen zien. Naast de ogen is het gehoor van 

paarden ook goed ontwikkeld. Een paard heeft oren die in 180 graden gedraaid kunnen worden. De 

trechtervorm van de oren versterkt het geluid. Mede hierdoor kan een paard 10 tot 20 keer zo goed 

horen dan mensen. Paarden voelen zic;h niet prettig in een lawaaierige omgeving. Paarden horen ook 

lagere en hogere tonen dan mensen hierdoor schrikken paarden van geluiden die een mens niet 

hoort. Na het schrikken is hard wegrennen de meest natuurlijke reactie. Door de bouw van het oog is 

het overlappingsgebied van beide ogen veel kleiner dan dat van de mens, waardoor het paard 

nauwelijks diepte kan zien. 



Wanneer een paard schrikt van iets onschuldigs in zijn omgeving, en er vandoor gaat, wordt de ruiter 

bang en zal het plezier afnemen. Het duurt lange tijd te leren om met nieuwe situaties om te gaan en 

om zelfvertrouwen en concentratievermogen te vergroten. Bij de windturbines kunnen 

vluchtreacties ontstaan door het geluid, de trillingen, verlichting en de ronddraaiende wieken met 

evt slagschaduw. 

Stress 

Stress is een reactie die paarden hebben door bedreigingen in de omgeving. Voor een paard is een 

verandering in leefomgeving dus bijvoorbeeld windturbines iets wat ze als bedreiging ervaren. 

In alle gevallen van stress is het belangrijk dat het paard leert om te gaan met de situatie en zijn 

vertrouwen terugkrijgt. Soms is dat een hele lange en moeizame weg en juist dit zal een gr~ot 

probleem kunnen zijn. Veel dieren op betreffende bedrijf zijn er tijdelijk voor opleiding, training ed. 

Deze dieren hebben niet de tijd om te wennen aan de zeer invasievegevolgen van dergelijke grote 

windmolens. 

Een vergelijking met koeien gaat in deze dan ook niet op, aangezien deze dieren dermate 

gedomesticeerd en daarmee flegmatisch zijn geworden, waardoor bij deze diersoort het vlucht en 

stress-gedrag ook niet meer met dat van paarden is te vergelijken. 

Conclusie 

Op grond van Europese regelgeving zoals genoemd lijkt het zeer onwenselijk om windmolens van 

genoemde omvang te plaatsen direct naast betreffende bedrijf vanwege genoemde laatste vier 

vrijheden, tevens overgenomen in de Wet Dieren. 

Toelichting: 

Bij windturbines kunnen er vluchtreacties ontstaan door het geluid, de trillingen in de en de 

ronddraaiende wieken. Ook zullen paarden hierdoor stress ondervinden. Vluchtreacties en stress zijn 

dingen die je wilt voorkomen tijdens de training van paarden. Pensionklanten en bezoekers willen in 

alle rust hun paard goed kunnen trainen en vooral met een paard die stressvrij is. Een paard die 

stress heeft is niet in staat goed getraind te worden en de eigenaar zal daardoor dus snel kiezen om 

het paard ergens anders neer te zetten waar wel fatsoenlijk te trainen is. Hieruit kan er mede, naast 

het welzijns aspect, geconcludeerd worden dat windmolens niet thuishoren naast een 

paarden bedrijf. 

Namens Paardenkliniek Zeddam, 

Gertjan ter Heijden 


