Publiekelijke bekendmaking
conform § 10 al. 3 van het Duitse Bundes-Immissionsschutzgesetz
Op basis van § 10 al. 3 van het Duitse Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in
verbinding met de §§ 8, 9 en 11a van het Negende Besluit ter Uitvoering van het BundesImmissionsschutzgesetz (9e BimSchV) wordt het volgende bekendgemaakt:
De firma ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, D-65195 Wiesbaden heeft aan de
gemeente Kleef tijdens een aanvraag van 29-01-2016 de aanvraagdocumenten voor de
toewijzing van een goedkeuring conform § 4 van het Duitse BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG) voor de bouw en het gebruik van 12 windmolens op
het grondgebied van de gemeente Kranenburg overeenkomstig de nummers 1.6.2. van
bijlage 1 van het Besluit aangaande goed te keuren installaties (4e (BImSchV)
voorgelegd.
De windmolens zijn langs de Kartenspielerweg in D-47559, Kranenburg op de kadastrale
kaart Kranenburg, perceel 25, delen 3 en 5 en perceel 26, delen 5, 6 en 8 aangevraagd.
Aanvraag:
Bouw en gebruik van 12 windenergie-installaties conform § 4 BimSchG incl. bijbehorende
installaties (plaatsing- en montageplekken), interne bekabeling en toegangsweg via de
B504.
De bovenstaande installatie valt onder de nummers 1.6.2 van bijlage 1 van de 4e
BImSchV.
Conform bijlage 1 nr. 1.6.2. van de Duitse wet op Milieueffectbeoordeling (UVPG) is voor
de bouw en het gebruik van een windpark met installaties met een totale hoogte van
meer dan 50 meter en tussen 6 en 20 windenergie-installaties een algemene
voorafgaande keuring van de afzonderlijke situatie vereist.
Tijdens de opstelling van de gegevens voor de algemene voorafgaande keuring van de
afzonderlijke situatie werd al vastgesteld, dat een aanzienlijke, negatieve milieubeïnvloeding niet kan worden uitgesloten. Daarom werd voor het plan een
milieueffectbeoordeling uitgevoerd.
Vanwege de uit te voeren milieueffectbeoordeling dient het plan conform § 1 al. 2 van het
Besluit aangaande het Toestemmingsproces (9e BimSchV) conform § 10 BimSchG
uitgevoerd te worden.
Het plan wordt hiermee conform § 10 al. 3 BimSchG publiekelijk bekendgemaakt. De
aanvraagdocumenten kunnen van 08-09-2016 tot en met 07-10-2016 op de volgende
locaties worden ingezien:
Gemeentehuis van de gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1
6591 CP Gennep
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag

van 09.00 – 19.00 uur
van 09.00 – 17.00 uur
van 09.00 – 12.00 uur

Gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal (Groesbeek)
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

van 09.00 – 19.00 uur
van 09.00 – 17.00 uur

Tevens wordt de inhoud van de bekendmaking evenals de aanvraag- en
planningsdocumenten, waarop de bekendmaking betrekking heeft, op de internetpagina
van Kreis Kleve (regio Kleef) gepubliceerd. De bekendmaking en de procesdocumenten
kunnen via de internetpagina www.kreis-kleve.de en vervolgens via het pad “Der Kreis
Kleve / Kreisverwaltung / Bekanntmachungen“ gedownload en bekeken worden.
Bezwaren tegen het plan kunnen schriftelijk (per post) of in een verklaring bij
districtbestuur Kleef of bij de andere inzagelocaties binnen de bezwaarperiode van 0809-2016 tot en met 21-10-2016 worden ingediend.
Wij willen erop wijzen dat het indienen van een bezwaar via een “eenvoudige” e-mail niet
voldoet aan de vereiste vorm en daarom niet in behandeling zal worden genomen.
Na verloop van deze periode zijn voor het toestemmingsproces alle bezwaren, die niet op
bijzondere privaatrechtelijke titels berusten, uitgesloten. Dit geldt niet voor een
aansluitende gerechtelijke procedure. (§ 10 al. 3 BimSchG).
De bezwaren dienen naast voor- en achternaam (familienaam) ook van het volledige,
leesbare adres van de bezwaarmaker voorzien te zijn. Bezwaren met onleesbare namen
of adressen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Daarnaast worden ook alleen zulke bezwaren in behandeling genomen, waaruit blijkt
welke rechtsgoederen (bijv. lichaam, leven en gezondheid of eigendom) volgens
bezwaarmaker in gevaar komen.
Daarnaast worden conform § 17 al. 2 artikel 1 van het Duitse
Verwaltungsverfahrensgesetz van de provincie Noordrijn-Westfalen identieke bezwaren
(gekopieërde, gelijkluidende teksten) niet in behandeling genomen, als deze niet op elke
van een handtekening voorziene pagina duidelijk van naam en adres van de
vertegenwoordiger van de overige ondertekenaars voorzien zijn of de vertegenwoordiger
hiervan geen natuurlijke persoon is.
Bij bezwaren die door meer dan 50 personen op handtekeningenlijsten ondertekend of in
de vorm van gekopieërde gelijkluidende teksten worden ingediend (gelijkluidende
bezwaren), geldt de ondertekenaar die hierin met naam, beroep en adres als
vertegenwoordiger vermeld is als vertegenwoordiger van de overige ondertekenaars,
voor zover deze persoon niet benoemd is tot gemachtigde. De vertegenwoordiger kan
alleen een natuurlijke persoon zijn.
De bezwaren worden aan de aanvrager getoond; op verzoek van de bezwaarmaker
worden diens naam en adres onherkenbaar gemaakt, voor zover deze gegevens niet ter
beoordeling van de inhoud van het bezwaar noodzakelijk zijn.
De termijn voor het begin van de uiteenzetting met de bezwaren is getermineerd op
24 januari 2017 vanaf 09.30 uur en duurt de hele dag. De uiteenzetting is openbaar en
vindt plaats in het Bürgerhaus "Katharinenhof", Mühlenstr. 7 in 47559 Kranenburg.
Toegang kan tot de maximale capaciteit van de ruimtes worden verleend. Voor deze
afspraak worden geen losse uitnodigingen verstuurd.

Indien de behandeling na aanvang van het tijdstip op de vastgelegde dag niet kan
worden afgesloten, wordt deze onderbroken en op de volgende dag voortgezet. Het
tijdstip van de voortzetting van de behandeling wordt steeds tijdens de onderbreking van
de behandeling op de dag, waarop deze niet kan worden afgesloten, aan de deelnemers
meegedeeld. Verdere bekendmaking vindt niet plaats.
Kosten als gevolg van de deelname aan de tijdstippen van behandeling worden niet
vergoed. Wij willen erop wijzen dat tijdig ingediende bezwaren ook bij afwezigheid van de
bezwaarmaker of van personen die het bezwaar hebben ingediend, zullen worden
behandeld.
Conform § 16 van het Besluit aangaande het Toestemmingsproces (9e BimSchV) vindt
behandeling niet plaats, als bezwaren tegen het plan niet of niet tijdig zijn ingediend, de
tijdig ingediende bezwaren worden teruggetrokken of er uitsluitend bezwaren zijn
ingediend die op bijzondere privaatrechtelijke titels berusten, of als de ingediende
bezwaren volgens inschatting van de autoriteiten geen behandeling behoeven.
De kennisgeving van het besluit aan de personen die de bezwaren hebben ingediend,
kan door de publiekelijke bekendmaking worden vervangen.
Bekendmaking conform § 3 a aangaande de vaststelling van de UVP-plicht
Conform § 3 c UVPG in verbinding met nr. 1.6.2 van bijlage 1 bij het UVPG dient een
milieueffectbeoordeling uitgevoerd te worden als het plan volgens de inschatting van de
verantwoordelijke autoriteiten vanwege een geschatte beoordeling met inachtneming van
de in bijlage 2 bij het UVPG opgesomde criteria aanzienlijke, negative milieubeïnvloedingen hebben kan, die conform § 12 UVPG in acht genomen dienden te
worden.
Tijdens de opstelling van de gegevens voor de algemene voorafgaande keuring van de
afzonderlijke situatie werd al vastgesteld, dat een aanzienlijke, negatieve milieubeïnvloeding niet kan worden uitgesloten.
Conform § 3 a artikel 1 UVPG stel ik daarom vast, dat voor het aangevraagde plan een
verplichting tot uitvoering van een milieueffectbeoordeling bestaat. De vaststelling kan
conform § 3 a artikel 3 UVPG niet zelfstandig worden aangevochten.
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