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ad 1 Voorstellen nieuwe leden
Op de oproep voor nieuwe leden van de Omgevingsraad hebben zich twee nieuwe leden
aangemeld: André de Vegt en Jursy Muzo. Zij stellen zich kort voor. André woont in
Huissen, aan de rand van het dorp. Hij kijkt vanuit zijn huis uit op de Pleyroute en heeft
daarom interesse voor de bouw van de windmolens ontwikkeld. Jursly woont in de wijk
Malburgen, in Arnhem, vlakbij de Pleyroute. Bij het hardlopen komt hij met regelmaat in
de buurt van de locatie waar de windmolens gerealiseerd zullen worden. Vandaar dat
zijn interesse voor de windmolens gewekt is.
2. Uitspraak van de Raad van State
Jelle geeft een toelichting op de uitspraak van de Raad van State op 1 april jongstleden,
die definitief de weg vrijmaakt voor het realiseren van de windturbines. Discussiepunt
in de procedure waren twee woningen aan de Veerweg. De RvS oordeelde dat deze

woningen niet als beheerderswoningen kunnen worden gezien (o.a. vanwege
bereikbaarheid windmolens vanuit woningen), waardoor in principe de normen voor
gewone woningen gelden. Op de gevels van beide woningen wordt meer geluid
geproduceerd dan wettelijk toegestaan is volgens het Activiteitenbesluit. Dit betekent
echter niet dat de plannen niet door kunnen gaan. Het bestemmingsplan valt terug op de
maatwerkvoorschriften op beide woningen, door gemeente Arnhem opgesteld vanwege
al bestaande geluidsniveau van onder andere het spoor en de Pleijroute. De uitspraak
houdt in dat de windturbines niet meer geluid mogen produceren op die woningen dan
de maatwerkvoorschriften toestaan.
3. Selectie van de windturbine
Michiel geeft aan dat de initiatiefnemers op dit moment volop met leveranciers in
gesprek zijn. De turbines moeten in ieder geval voldoen aan de maatwerkvoorschriften
van de gemeente Arnhem en aan het activiteitenbesluit. De omgevingsraad heeft in
2017 haar advies opgesteld over de criteria die bij de turbinekeuze gehanteerd kunnen
worden. Dit advies zal meegenomen worden bij de selectie. Volgens afspraak lichten de
initiatiefnemers vervolgens hun uiteindelijke keuze toe, en motiveren afwijkingen van
het advies. Michiel geeft aan (zoals ook al in eerder overleg besproken), dat de
verschillen tussen de turbines op de adviescriteria van de omgevingsraad klein zijn.
Naar verwachting zal de selectie in juni afgerond zijn. De turbineselectie kan in een
volgende vergadering geagendeerd en nader toegelicht worden.
4. Planning civiele werkzaamheden
De omgevingsraad kan de initiatiefnemers ook in de realisatiefase adviseren. Tim,
Matthijs en Jelle geven een toelichting op de planning van de civiele werkzaamheden.
In april 2021 starten naar verwachting de eerste werkzaamheden, dat wil zeggen
grondverzet, heiwerkzaamheden, storten van beton en dergelijke. Dit zal met de nodige
vervoersbewegingen gepaard gaan. De overlast zal waarschijnlijke relatief beperkt zijn,
vanwege de gunstige ligging van het windpark aan de uitvalswegen, met weinig
woningen in de buurt. De eventuele drukte kan daardoor makkelijker gekanaliseerd
worden.
In principe zal er op normale tijden door de week gewerkt worden. Een uitzondering
geldt voor de wieken: deze zullen in de avond en nacht aangevoerd worden.
De heiwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden tot een diepte van 15 tot 30 meter.
De initiatiefnemers zullen nauw overleg hebben met de vergunningverlenende instantie,
de ODRA. De omgeving zal op tijd geïnformeerd worden over de te volgen stappen.
Matthijs doet de suggestie dat, wanneer mensen meer willen weten over wat er komt
kijken bij de realisatie van een windpark, ze de ontwikkeling van windpark Bijvanck in
Zevenaar kunnen volgen. Afgesproken wordt dat de planning tijdig wordt gedeeld, en
dat de omgevingsraad gelegenheid krijgt om vragen over dit onderwerp te agenderen.
Als er nu al aandachtspunten zijn vanuit de omgevingsraad met betrekking tot de bouw,
ontvangen de initiatiefnemers die graag.
5 en 6 Omgevingsfonds en (toekomstige bezetting van) de Omgevingsraad

Het is de bedoeling dat vanuit de opbrengst van de turbines een omgevingsfonds in het
leven geroepen wordt. De middelen in dit fonds komen ten goede aan de omgeving. Het
is aan de omgeving om het fonds te beheren en in overleg te beslissen over de
bestemming van de middelen. We inventariseren de belangstelling voor deelname aan
het vervolg van de omgevingsraad en het omgevingsfonds in de huidige groep. Kevin,
Paul, Jursly en André staan positief tegenover deelname.
Otto geeft aan dat er iemand zal deelnemen vanuit het bestuur
van de bewonersvereniging Stadseiland, hijzelf, of iemand anders.
Maurice vindt anderen geschikter om rol in omgevingsfonds te vervullen, wil nog wel
betrokken blijven bij OGR in realisatiefase. Raymond gaat na wat de plannen zijn van de
overige zittende leden zijn (Ed van Karnenbeek, Jacqueline Otten en Hans van den
Hoorn, rr). Rond de 10 deelnemers zou een goed aantal zijn. Opgemerkt wordt dat het
goed zou zijn om meer mensen uit verschillende wijken rondom het windpark te
betrekken bij het omgevingsfonds, met name uit Westervoort, Presikhaaf en Malburgen.
Suggesties is om daar wijkverenigingen en wijkraden voor te benaderen. We spreken af
om via de contacten in de wijken wordt gevraagd hoe we daar de werving aan kunnen
pakken. Marion levert contactpersonen via team leefomgeving, Raymond doet de followup. Voor Westervoort: via Ed van Karnenbeek?
Rol van gemeente in de toekomst: Marion vraagt zich af of en zo ja welke rol er voor de
gemeente nog is weggelegd in de omgevingsraad/het omgevingsfonds. Geopperd wordt
dat er wel degelijk nog een rol blijft voor de gemeente, zoals bijvoorbeeld het verbinden
van lopende initiatieven met projecten van het Omgevingsfonds. Afgesproken wordt dit
onderwerp te zijner tijd, bij het bespreken van werkwijze van het omgevingsfonds weer
aan de orde te laten komen.
Naar verwachting zullen de molens eind 2021 gaan draaien. In principe kan het fonds na
een jaar draaien daadwerkelijk gevuld worden. Maar het is mogelijk om vooraf een
voorschot te doen en dat achteraf te verrekenen met de daadwerkelijke productie en
dus de bijdrage aan het omgevingsfonds van dat jaar. Daarom is het goed de
besprekingen over de opzet en de werkwijze van het omgevingsfonds tijdig gestart
worden.
7.WVTT
App Gevraagd wordt wat de stand van zaken is ten aanzien van de app
Pure Energie zegt geen gebruik te maken van app’s. Raymond verwijst naar het advies
dat hierover vanuit de omgevingsraad is gekomen, dat vooral ging om zorgen voor
transparantie. Afgesproken wordt bij David van Reije navraag te doen.
Bestickering turbines. Het ontwerp voor de bestickering van de turbines is eind 2018 in
de omgevingsraad besproken en omarmd. Kevin heeft een voorkeur voor rood/oranje
die ook in het oorspronkelijke ontwerp zat, Reije voor blauw omdat dit de huiskleur is.
De omgevingsraad heeft zich niet specifiek over de kleur uitgesproken, maar wel
aangegeven consistentie wenselijk te vinden, dat wil zeggen één kleur voor alle turbines.
Het contact met Welstand is gelegd, daar moet nog vervolg op worden gegeven.
Datum van de volgende vergadering: afhankelijk van de ontwikkelingen rond de
turbineselectie en de omgevingsraad zal de volgende vergadering in juni of september
plaatsvinden.

Afspraken:
•
•
•
•
•
•
•

Nasturen stukken OGR naar Jursly (Raymond, inmiddels gedaan)
Overleg tussen initiatiefnemers en IPKW over kleur turbines, check bij welstand
Via contacten gemeente Arnhem/Westervoort vraag over werving nieuwe leden bij
mensen in de wijken (Marion en Raymond)
Nagaan bij zittende leden of ze deel willen blijven nemen (Raymond)
Volgend overleg agenderen afhankelijk van ontwikkelingen turbineselectie
(initiatiefnemers in overleg met Raymond)
Op de hoogte houden plannen civiele werkzaamheden (initiatiefnemers), OGR kan in
volgend overleg stil staan bij relevante aandachtspunten voor omgeving.
Navraag over app bij David van Reije (initiatiefnemers)

TOEVOEGINGEN AAN HET VERSLAG, GEEN ONDERDEEL VAN DE VERGADERING.
Mail van Matthijs Oppenhuizen over Windpark Bijvanck
In het laatste overleg van de omgevingsraad van Windpark Koningspleij noemden we dat in de
gemeente Zevenaar momenteel Windpark Bijvanck wordt gebouwd. Als leden van de omgevingsraad
behoefte hebben aan een indruk van de bouw van een windpark, is dit wellicht een goede locatie die
zij kunnen bezoeken. Hierbij enige informatie over dit windpark. Wellicht is het goed om dit toe te
voegen aan het verslag, zodat de leden direct de juiste informatie hebben?
Windpark Bijvanck:
• Vier windmolens
• In het gebied tussen Angerlo en Loil (gemeente Zevenaar), parallel aan de Didamse Wetering,
op de kruising met de Ganzepoelweg.
Exact locatie: https://goo.gl/maps/rTcfZR64ATU7ZB529
• Windmolens van merk Vestas, type V117.
• Afmetingen windmolens: ashoogte 116,5 meter, rotordiameter 117 meter, tiphoogte 175
meter.
• In de bijlage een foto van de aanleg van de toegangsweg en een foto vanuit de lucht
(toegangsweg en kraanopstelplaats in beeld).
• Ook in de bijlage een visualisatie van hoe dit windpark eruit komt te zien.
• Momenteel wordt er gewerkt aan de wegen, kraanopstelplaatsen en binnenkort ook de
fundamenten (heien, beton storten). Meer informatie op www.windparkbijvanck.nl.
Een belangrijke toevoeging: de bouwplaats is niet openbaar toegankelijk in verband met de
veiligheid. Dit staat ook aangegeven met hekken en borden. Maar vanaf de openbare weg is wel een
indruk te krijgen van het plangebied en de werkzaamheden.
Mochten de leden van de omgevingsraad hier nog vragen over hebben, dan zijn we hiervoor uiteraard
bereikbaar.
Met vriendelijke groet, ook namens Jelle,

Matthijs

2.
Reactie Reije op Omgevingsfonds inzetten voor stilzetten turbines
In het overleg van 27 januari 2020 is de mogelijkheid geopperd om de middelen uit het
omgevingsfonds in te zetten voor het tijdelijk stilzetten van de turbines.
Dit idee is in het bestuur van Reije besproke; Reije laat via Petra Lettink weten tegen dit voorstel te
zijn.

