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Geachte leze6

Hiermee dienen wij een zienswijze ín betreffende de beide ontwerpbesluiten:

1.het ontwerpbestemmingsplan "Windpark en zonneveld Koningspleij Noord" met identificatienummer
N L. r M RO.0202.906-201;

2.de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de windturbines met zaaknummer 195233203

De Vogelwerkgroep Arnhem e.o. heeft sinds 2013 intensief het gedrag en de verspreiding van de Wulp

{Numenius arquata) onderzocht en daarover gepubliceerd (van Dorp 20L4,2016}. De soort is een
bedreigde, langlevende soort steltloper die als 'doortrekker' en als 'wintergast' in de periode tussen
augustus en april in de omgeving van het plangebied verblijft.
De foerageergebieden bevinden zich langs de lJsselen Neder-Rijn, terwijlde slaapplaatsen aan beide
kanten van de Pleij-route N325 liggen. Tussen slaapplaatsen en foerageergebieden vliegen de Wulpen heen
en weer in de schemering, maar - na verstoring - ook's nachts. We weten niet goed wat de herkomst van
deze populatie wulpen is; mogelijk heeft het deels betrekking op Nederlandse broedvogels.
De avondtrek van de foerageergebieden naar de slaapplaats vindt plaats ín grote groepen van 400-700
exemplaren, in een breed front van 200-300 meter op een vlieghoogte van tenminste 50 meter. Het
gebruik van deze slaapplaatsen is dynamisch in de tijd en hangt sterk af van het seizoen, de waterstand van
de lJssel, het optreden van verstoring en vorstperioden e.d.

De geplande vier windturbines staan bijna haaks op de pendelroutes van de Wulpen. Op grond van
berekeningen met een theoretisch model wordt een stilstandvoorziening van twee keer 1 uur voorgesteld
als mitigerende maatregel. Wij zijn van mening dat de voorgestelde maatregel voor de huidige
voorgestelde locaties van de drie zuidelijke windturbines (1, 2 en 3) onvoldoende is.

Dit bezwaar hangt samen met het volgende:
- Er is onderzoek gedaan naar een beperkte stilstandvoorziening als mitigerende maatregel, maar

niet naar een alternatieve opstelling die minder risicö's met zich meebrengt. Een verplaatsing van
de drie zuidelijke molens richting stad of lJsseloord Il ligt meer voor de hand met het oog op de
pendelroutes van wulpen. Kennelijk is de betrouwbaarheid en de parameterisering van het model
boven elke discussie verheven!

- Er wordt in de bepaling van de additionele sterfte gerekend met een aanvaringsrisico van 0,AOO2%
voor de Wulp; dit risico is gebaseerd op een erg oude referentie voor veel kleinere windmolens
(Winkelman L992). Kennelijk is er sindsdien geen feitenmateriaal verzameld over de
aanvaringskans bij wulpen. De ín de passende beoordeling aangehaalde hoge sterfte in Kampen
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maakt een veel hoger aanvaringskans aannemelijk.
- Er wordt vanuit gegaan dat slechts tO% van alle wulpen op een slaapplaats - na verstoring - nog in

de nachtelijke uren van slaapplaats wisselt. Uit een vergelijking van slaapplaatstellingen aan het
begin en het einde van de nacht leiden wij af dat Wulpen regelmatig 's nachts worden verstoord en

dan als een groep opvliegen en zich verplaatsen naar alternatieve slaapplaatsen aan de andere
zijde van de Pleij-route. Het gaat er juist om de jaarlijkse frequentie dat 100% van alle wulpen dit
doen vast te stellen; het gaat in ieder geval om meer dan incidenteel.

- ln een periode van tenminste 20 jaar dat het windpark operationeel zal zijn, zal die frequentie van
verstoring in het donker relatief vaak voorkomen. Wij verwachten dat er juist dan voor een

langlevende soort veel slachtoffers kunnen gaan vallen als de Wulpen zich gaan verplaatsen door
het gebied van de draaiende windturbines. Kennelijk zijn gevoeligheidsanalyses niet uitgevoerd of
althans niet in het rapport opgenomen.

- Voorts is het voor een langlevende soort geen veilige aanname om de effecten van projecten van
voor 201.4 alals verdisconteerd in de populatie te beschouwen. Dit is gedaan in de passende

beoordeling in de cumulatietoets. Ons klimaat kent grote verschillen tussen jaren en vogels
reageren daarop. Het is zeer goed mogelijk dat de effecten vooral optreden in omstandigheden die
zich maar eens in de paar jaar voordoen. Effecten van extra sterfte door windmolens kunnen

daardoor lang naijlen. Bij een beoordeling in cumulatie van de effecten op een populatie in een
gebied (de Rijntakken) moeten effecten van projecten die al vijf tot tien jaar geleden zijn
gerealiseerd ook worden meegenomen. Het is niet bekend hoe groot de naijling is. Uit voorzorg is

rekening houden met een termijn van tenminste vijf jaren gewenst. De gekozen termijn moet
worden onderbouwd met de beschikbare kennis.

- Alleen het effect in cumulatie op het instandhoudingsdoel voor de wulp als niet-broedvogel in de

Rijntakken is beoordeeld, terwijl ook de staat van instandhouding van de soort als broedvogel in
Nederland in het geding kan zijn. Niet uitgesloten is immers dat het hier voor een belangrijk deel

om Nederlandse broedvogels gaat.

Wij beoordelen op basis van ons onderzoek de in de passende beoordeling gebruikte slachtofferschattingen
als onbetrouwbaar. Wij stellen op grond van bovenstaande argumenten dat het windpark méér dan de in
de MER genoemde aantallen slachtoffers van Wulpen zal opleveren. En dat derhalve niet met zekerheid kan

worden uitgesloten dat door de additionele sterfte het Natura 2000-instandhoudingsdoel van 850 wulpen
in het gebied de Rijntakken niet in gevaar komt. Als er een alternatieve oplossing is kan het project niet
doorgaan. Volgens ons is er een mogelijk alternatief in de vorm van een minder risicovolle opstelling die

niet is onderzocht.



Wij achten de te voorziene sterfte meer dan incidenteel en stellen vast dat derhalve een ontheffing van het

verbod op het opzettelijk doden noodzakelijk is (artikel 3.3 Wet natuurbescherming). Een ontheffing is

slechts mogelijk als o.a, aan de volgende voorwaarden is voldaan:

r Wn 3.3.4.a: er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

o Wn 3.3.4.c: de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de

desbetreffende soort.
Artikel 3.3 Wn is gebaseerd op de eis dat "het toestaan van de afwijking niet leidt tot een verslechtering

van de staat van instandhouding van de betrokken vogelsoort in Nederland (artikel L3 van de

vogelrichtlijn)" (Memorie van toelichting Wet natuurbescherming blz. 183). Het effect op de staat van

instandhouding van de wulp in Nederland dient daarom óók beoordeeld te worden. Ons inziens is niet

aangetoond dat extra sterfte veroorzaakt door Windpark Koningspleij Noord, zoals voorgesteld, niet leidt

tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de Wulp als broedvogel in Nederland. Dit kan

alleen in cumulatie over heel Nederland worden beoordeeld, rekening houdend met de termijn waarop

effecten van nieuwe initiatieven doorwerken. De indicatieve staat van instandhouding van de wulp in

Nederland kan als ongunstig worden beoordeeld aan gezien er zowel een negatieve trend in de

populatieomvang als van een krimpend broedareaal sprake is (Kleunen et al. 2013, Vogel et al. 20L3). Deze

ongunstige staat van instandhouding laat ons inziens geen verdere aantasting toe van de populatie door

een niet te verwaarlozen extra sterfte.

Voorts verwachten wij dat door verstoring van het gedrag van de Wulpen de slaapgebieden moeilijker

bereikbaar worden voor de wulpen. Daarom vragen wij u om een andere locatie voor de drie zuidelijke

windturbines te kiezen.

Wij zien uw reactie op deze zienswijze met belangstelling tegemoet. Wij zijn graag bereid om uw vragen te

beantwoorden en met aanvullende informatie onze veronderstellingen te onderbouwen.

Met vriendelijke groet,

Vogelwerkgroep Arnhem e.o.

dr. Dick van Dorp
voorzitter

1x
ing. Alco van der Marel
penningmeester

c.c. Provinciale Staten van Gelderland; post@gelderland.nl

P.S. deze versie vervangt een eerdere zienswijze van 22 apriljl.


