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Geachte voorzitter en leden, 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van ons besluit om de bestemmingsplanprocedure van de Kleefse 

Waard anders vorm te geven. Er zal een separaat bestemmingsplan voor de windmolens en het 

zonneveld op de Koningspleij-Noord in procedure worden gebracht. Gelijktijdig zal er een nieuw 

bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Kleefse Waard worden opgesteld. Met dit besluit houden we 

zoveel mogelijk de vaart in de bestemmingsplanprocedure van de windmolens en het zonneveld op de 

Koningspleij-Noord en is er tijd om een zorgvuldige afweging te maken voor het bedrijventerrein.  

 
In februari 2016 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om het bestemmingsplan windmolens samen 

te laten lopen met het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Kleefse Waard. Op dat moment 

beoordeelden wij deze combinatie als het meest effectief.  

Recentelijk is gebleken dat voor de ontwikkeling van een campus op het bedrijventerrein meer tijd nodig 

is voor onderzoek en een zorgvuldige afweging van belangen. Wij willen graag op een zorgvuldige wijze 

samen met IPKW, de bedrijven op de Kleefse Waard en andere belanghebbenden aan deze ontwikkeling 

een vervolg geven. We verwachten hiervoor enkele maanden nodig te hebben. Deze ontwikkelingen op 

de Kleefse Waard staan los van de windmolens en het zonneveld, maar hebben wel invloed op het 

tijdspad. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan voor windmolens en een zonneveld te veel wordt 

opgehouden, gaan we dit separaat in procedure brengen. 

 

In december 2016 heeft u besloten over de coördinatieprocedure voor de windturbines en is door uw raad 

gesproken over communicatie en planning voor het vervolg van dit proces. Om de 

duurzaamheidsambities van Arnhem te bereiken, zullen we op korte termijn windmolens en een 

zonneveld moeten laten realiseren op Koningspleij-Noord. Het is daarom van belang dat het 

bestemmingsplan, waarin dit mogelijk wordt gemaakt, zo snel als mogelijk is in procedure wordt gebracht. 

Daarom wordt een separaat bestemmingsplan voor de windmolens en het zonneveld op de Koningspleij-

Noord in procedure gebracht. Gelijktijdig zal er een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 

Kleefse Waard worden opgesteld. Met dit besluit treedt slechts een vertraging van enkele weken op voor 

het bestemmingsplan van de windmolens en zonneveld, in plaats van enkele maanden.  
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Drie windmolens zijn gesitueerd op gemeentelijk terrein. Eén windmolen is gesitueerd op het 

bedrijventerrein Kleefse Waard. Dit terrein is in eigendom van IPKW. In het separate bestemmingsplan 

voor windmolens en het zonneveld worden zowel de drie windmolens op gemeentelijk terrein als de 

windmolen op het terrein van Kleefse Waard meegenomen. Op dit moment worden in opdracht van de 

initiatiefnemer van de windmolens de laatste onderzoeken/rapporten afgerond en zijn de laatste adviezen 

aangevraagd. Zodra dit klaar is kunnen de benodigde contracten worden getekend. Daarna kan het 

bestemmingsplan voor het windpark en zonneveld worden afgerond en in procedure worden gebracht. 

De verwachting is dat de raad in september 2017 kan besluiten over het ontwerp-bestemmingsplan. Met 

deze planning kan de initiatiefnemer hoogstwaarschijnlijk nog steeds een aanvraag doen voor de SDE-

subsidie in september 2017. 

 

Op 11 januari jl. heeft de laatste bijeenkomst van de windconsultaties plaatsgevonden. Tijdens deze 

bijeenkomst is aangegeven dat het bestemmingpslan waarschijnlijk eind januari/begin februari in 

procedure genomen zal worden. Dit schuift nu enkele weken op. Aanwezigen van de 

consultatiebijeenkomst in januari jl., en eerdere bijeenkomsten, worden geïnformeerd over de recente 

ontwikkelingen. Ook zullen het college van Westervoort, de bedrijven Kleefse Waard, de wijkraden 

Presikhaaf, Malburgen en Mosterdhof in Westervoort hierover worden geïnformeerd en zal op de site van 

Arnhem www.arnhem.nl/bestemmingsplankleefsewaard en op www.windpark-koningspleij.nl een bericht 

komen te staan.  

 

 

Hoogachtend 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

 

de secretaris,                                            de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 


