Geachte mevrouw Veldhuizen,
Bijgaand treft u aan mijn inspraakreactie van afgelopen woensdag.
Verder wil ik nog de volgende opmerkingen/vragen inbrengen tbv de raads- en
commissieleden met het verzoek om deze aan hen te overhandigen:
I
Locatie 2 die in de MER is genoemd is gelegen in het Paradijs. Het Paradijs is opgenomen in
het Gelders Natuurnetwerk en is een Groene Ontwikkelingszone. Dit betekent dat er
Kernkwaliteiten gelden voor dit gebied die zijn opgenomen in bijlage 6 en 7 bij de
Geconsolideerde Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland. Ik verwijs u naar de
website van de Provincie Gelderland. Deze Kernkwaliteiten zullen in ernstige mate worden
geschonden. Wilt u zich er aub sterk voor maken dat reeds om deze reden locatie 2 niet
geschikt is voor het plaatsen van windturbines.
II
Bent u er van op de hoogte dat Defensie voornemens is om de gevechtsradar in Nieuw
Milligen te verplaatsen naar Herwijnen in de Betuwe ? Deze gevechtsradar in Nieuw Milligen
heeft volgens de MER tot gevolg dat de locaties 6 tot en met 13 niet kansrijk of minder
gewenst zijn. Dient dit volgens u te leiden tot het heroverwegen van de in de MER hiervoor
aangehaalde conclusie en deze locaties derhalve wel in aanmerking moeten komen voor
windturbines?
III
Volgens de MER is de ligging van de locaties 6 tot en met 13 niet kansrijk of minder gewenst
omdat deze liggen in een belangrijk deel van het Laagvlieggebied Veluwe Randmeren. Bent u
er mee bekend dat voor laagvlieggebieden volgens de Provincie Gelderland geen wettelijke
bescherming geldt voor het plaatsen van windturbines en dat eerder is geoordeeld dat het
Laagvlieggebied Veluwe Randmeren niet als een harde belemmering voor windturbines is
beschouwd maar als een aandachtspunt. Zou ook om die reden volgens u de hiervoor
aangehaalde conclusie in de MER heroverweging verdienen. Overigens wordt er in Barneveld
West en dus ook het Paradijs, wekelijks door Defensie, ook op lage hoogte, gevlogen met
gevechtshelikopters en transporthelikopters/transportvliegtuigen.
Met vriendelijke groet,
Jopie en Rob Westera
Kallenbroek/het Paradijs (Terschuur)

