
 
 
 
Motie “Gemeente sluit aan” 
 
De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 10 juli 2017, ter vaststelling van het 
bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspley Noord, 
 
Constaterende dat:  

• Het bestemmingsplan onder andere een windpark met maximaal 4 windturbines 
mogelijk maakt; 

• De locatie waar de windturbines gepland staan is gelegen in de omgeving van de 
wijken Malburgen en Presikhaaf en enkele wijken in de gemeente Westervoort; 

• De exacte invulling van de windturbines nog niet bepaald is en het bestemmingsplan 
een bandbreedte aangeeft waarbinnen het mogelijk is om windturbines te plaatsen. 
 

Overwegende dat:  

• De gemeenteraad in het proces om te komen tot dit bestemmingsplan meermalen 
heeft aangedrongen op draagvlak bij bewoners; 

• Er in aanloop naar en tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
informatieavonden en consultatiemarkten zijn georganiseerd; 

• Gebleken is, ook gezien het groot aantal insprekers tijdens de informatieve 
behandeling, dat de betrokkenheid groot is; 

• Veel omwonenden zich zorgen maken over overlast en zij bang zijn dat deze zorgen 
na vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning 
worden weggewuifd door te verwijzen naar de wettelijke normen; 

• De initiatiefnemers hebben aangegeven een omgevingsraad op te richten, waarin 
onder andere omwonenden kunnen meepraten over de verdere invulling van de 
plannen; 

• Uit de onderzoeken blijkt dat toekomstige keuzes, onder andere voor het type 
windturbines, invloed kan hebben op mogelijk te ervaren overlast; 

• De gemeente eerder heeft aangegeven dat bewonersbetrokkenheid vooral een taak 
is van de initiatiefnemer; 

• In het traject na de besluitvorming in december 2016 (besluit tot gebruikmaken 
coördinatieregeling) omwonenden op een goede manier zijn betrokken door middel 
van een informatieavond voor de start van de formele procedure en 
consultatiemarkten tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan; 

• In het voortraject afspraken zijn gemaakt met omwonenden die niet of op een andere 
manier dan afgesproken zijn nagekomen. 

 
Verzoekt het college om: 

• Een vertegenwoordiger van de gemeente deel te laten nemen aan het vervolgproces 
met de omgevingsraad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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