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De gemeenteraad van de Gemeente
2017,

alsen in openbare vergadering b op 27 uni

heeft kennis genomen van:

. Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Deil met als de twee beslispunten 1: Het

ontwerpbestemmingsplan van Windpark Deil gewijzigd vast te stellen ... en 2) af te zien van

het vaststellen van een exploitatieovereenkomst...

Zich realiseren dat:

. Wij als gemeente een grote ambitie hebben op het gebied van duurzame energie

. Wtj hiervoor zeer grote maatregelen moeten treffen om uberhaupt iets te realiseren om

energieneutraal te zijn in 2030 of 2050
. Windmolens, tegelijkertijd als mooi en lelijk ervaren worden
. Ons landschap rondom knooppunt Deil reeds versnipperd is: Betuwelijn, Noord-Zuid

Spoorlijn, A2 en 415.
¡ Deze bestaande infrastructuur door veel burgers als hinderlijk wordt ervaren
. Wij impliciet met het vaststellen van voorliggend bestemmingsplan extra geluidsbelasting

(kunnen) veroorzaken

Overwegend dat:

. De geluidsbelasting voor bepaalde kernen reeds hoog is.

. De extra geluidsbelasting door de windmolens niet als niet-doorslaggevend wordt
benoemd omdat er reeds een forse geluidsbelasting is

. Recente wetenschappelijke studies geven aan dat laagfrequent geluid beneden de
gehoordrempel wel gemerkt wordt door de hersenen

. Wij het goede voor onze burgers moeten zoeken en daarom onze verantwoordelijkheid
moeten nemen

. Wijgraag zien dat in ieder geval de Lnight belasting verlaagd wordt.

Verzoekt het college

Zich zodanig in te spannen dat er extra maatregelen genomen worden zodat de
geluidsbelasting voor onze inwoners (gemiddeld) gereduceerd wordt en dit halfjaarlijks

terug te koppelen aan de gemeenteraad. Een nul-meting is daarvoor noodzakelijk.

Zich sterk te maken om de GGD een advies te laten opstellen over geluid in relatie tot
gezondheid in"het licht vanìnternationaal.wetenschappelijkeontwikkelingen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekend:
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