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Geachte heer Logtenberg, 
 
 Op 27 februari 2019 hebben wij de definitieve watervergunning verleend voor het plaatsen 
van vier windturbines en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden, in de 
beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone van de waterkering 
Kleefse Waard, tussen dijkpaalnummers 51 en 56 nabij de Nieuwe Havenweg en de N325 in 
Arnhem.  
 
Van de vier windturbines (WTB 1 t/m 4) komen er drie (WTB 1 t/m 3) in de 
beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de primaire kering te staan en zijn 
vergund in het kader van de Waterwet, welke is geregistreerd onder zaak WRIJVERG-2-
97585. 
 
Goedkeuring waterschap op voorschriften 10 en 12 voorafgaand aan start bouw 
Het waterschap heeft in het definitieve besluit d.d. 27 februari 2019 met zaaknummer 
WRIJVERG-2-97585 twee voorschriften opgenomen, waarop het waterschap, 4 weken 
voorafgaand aan de start bouw ambtelijk goedkeuring dient te geven. Het gaat hierbij om de 
hieronder opgesomde onderdelen uit de voorschriften 10 (Aanleg, beheer en onderhoud) en 
12(Uitvoeren van monitoring). 
 

• De vergunninghouder dient tenminste 4 weken voordat de werkzaamheden starten, 
ter goedkeuring van het waterschap een met het waterschap op voorhand afgestemd 
Werk-, beheer en onderhoudsplan windturbines (Wbow) nabij primaire waterkering in 
met de thema’s: beheer, onderhoud, monitoring, inspectie en calamiteitenbestrijding. 
De werkzaamheden mogen pas worden gestart nadat het Wbow door het 
waterschap is goedgekeurd. 

• De vergunninghouder dient middels een calamiteitenplan voor zowel de aanleg,- 
exploitatie als ontmantelingsfase aantoonbaar te maken dat zijn initiatief geen 
nadelige invloed heeft op de waterkering. De vergunninghouder legt minimaal vier 
weken voorafgaand aan de aanleg het calamiteitenplan voor ter goedkeuring aan het 
waterschap. De werkzaamheden mogen pas worden gestart nadat het 
calamiteitenplan door het waterschap is goedgekeurd. 

• De vergunninghouder moet aantoonbaar maken dat er geen deformatie van de 
waterkering optreedt. Hiervoor moet een passende meetstrategie per fase van de 
windturbines ter goedkeuring worden voorgelegd aan het waterschap, 4 weken voor 
start uitvoering van de werkzaamheden (aanlegfase, exploitatiefase en 
ontmantelingsfase). 



• Voor de windturbinefundatie dient de vergunninghouder minimaal vier weken voor 
aanvang van de verschillende werkzaamheden bij het waterschap een 
fundatierapport aan te leveren. In het fundatierapport dient te worden aangetoond dat 
het definitieve fundatieontwerp van de betreffende fundatie maximaal gelijkwaardige 
of minder negatieve effecten heeft op de stabiliteit van de waterkering ten opzichte 
van het voorontwerp dat in de aanvraag is opgenomen. Na goedkeuring van het 
waterschap kan gestart worden met de werkzaamheden. 

• De vergunninghouder dient minimaal vier weken voorafgaand aan de aanleg 
schriftelijk een definitief ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan het waterschap. 
Het definitieve ontwerp heeft betrekking op alle voorzieningen binnen de 
beschermingszone en buitenbeschermingszone van de waterkering waarvoor dit 
ontwerp besluit van toepassing is. Na goedkeuring van het waterschap kan gestart 
worden met de werkzaamheden. 

 

De volgende stukken zijn na constructief overleg, namens de V.O.F. WP Koningspleij, door 

Prowind B.V. ter goedkeuring voorgelegd aan en ingediend bij het waterschap Rijn en IJssel; 

- Rapport  van VOF Windpark Koningspleij, Werk-, beheer en onderhoudsplan 

windturbines bij waterkering, 10 maart 2021, 123342/21-003.818, definitief 02; 

- Monitoringsplan waterkering Koningspleij Noord van Facto Geo, opdrachtgever 

Prowind, d.d. 8 maart 2021, 9154,104; 

- Rapport Inpijn-Blokpoel, 4 wind turbines in Wind park Koningspleij near the Pleijweg 

in Arnhem, Document No. 02P016735-adv-01, Version 1.0, Date 22 February 2021 

- Rapport Inpijn-Blokpoel, 4 wind turbines in Wind park Koningspleij near the Pleijweg 

in Arnhem, Document No. 02P016735-adv-01, Version 2.0 (alternatief) 

- Oplegnotitie Fugro, referentie 1017-0121-

001.TN01v1.0_Oplegnotitie_watervergunning.docx, d.d. 26 maart 2021 

De voorgelegde stukken zijn door het waterschap beoordeeld. Bij deze brief zijn de 

aangeleverde stukken die voortkomen uit de voorschriften 10 en 12, behorende bij besluit 

WRIJVERG-2-97585, d.d. 29 februari 2019, ambtelijk akkoord bevonden door waterschap 

Rijn en IJssel. 

 
Hoogachtend, 

 
M.Th.M. Bleumer MBA 
manager Vergunningverlening en Handhaving 
 


