Nieuwsbrief windturbines Duiven
Juni 2020

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Om dat te behalen zet het
waterschap in op een mix van duurzame energievormen zoals biogas, zonne-energie en
windenergie. In Duiven wil het waterschap twee windturbines bouwen op het terrein van de
rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase. Via deze nieuwsbrief informeren we u
over de laatste stand van zaken. We hopen dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid
bereikt!

Het werk gaat door
Door het corona-virus zijn we aan huis gebonden. Gelukkig heeft dit weinig invloed op ons
werk. Het projectteam werkt vanuit huis en dat gaat prima. Contacten met bewoners en
samenwerkingspartners verlopen digitaal of telefonisch.

Omgevingsadviesraad
We hebben op 23 april de eerste digitale vergadering gehad met de Omgevingsadviesraad
(OAR). Het was prettig om elkaar weer te kunnen spreken en bij te praten over zaken die
spelen. Ook namen we afscheid van Alex de Meijer. Hij was de afgelopen periode
voorzitter van OAR. Met veel energie en inzet heeft hij de basis gelegd voor de OAR, daar
zijn we hem zeer dankbaar voor.
Nu we een nieuwe fase met de OAR ingaan, hebben we een nieuwe voorzitter: Nathalie
Vrancken. Nathalie is een professioneel en onafhankelijk voorzitter. Ze is aangesteld door
de leden van de OAR, de gemeente Duiven en het waterschap.

Op 11 juni is, onder leiding van Nathalie, een volgende digitale bijeenkomst van de OAR
geweest, waarin de OAR haar prioriteiten voor de komende periode heeft bepaald. Het
terugbrengen van overlast van de turbines, gebiedsfonds, planschade en de
landschappelijke versterking rond de turbines
staat de komende periode op de agenda van de
OAR. De volgende bijeenkomst is op 7 juli.
Vastgestelde verslagen van de OAR vindt u op de
website van het waterschap:
www.wrij.nl/windenergie

Beperken overlast en aanbesteding
Naast dat de windturbines moeten voldoen aan de wettelijke normen en regelingen,
kijken we hoe we mogelijke overlast kunnen beperken. Het gaat hierbij onder andere over
slagschaduw, licht, geluid en de uitvoering. We kijken samen met de OAR wat
meegenomen kan worden in de aanbesteding (inkopen turbines), tijdens de bouw van de
turbines en in de exploitatiefase als de turbines draaien.
We verwachten dat we in augustus of september van dit jaar de aanbesteding kunnen
openstellen. Zodra de Raad van State besluit dat de turbines er mogen komen, kan
opdrachtverlening aan de turbineleverancier plaatsvinden en kunnen de turbines in
productie worden genomen.

Delen van de winst
Het waterschap wil een richtinggevend percentage van 20% van de winst delen met het
gebied. De wijze waarop, gaan we de komende periode met de OAR verder uitwerken.
In Zutphen hebben we met de OAR en de direct omwonenden al goede ervaringen
opgedaan. We hebben daar gekozen voor een burenregeling, waarbij direct omwonenden
van de turbines (bij winst) jaarlijks een bijdrage ontvangen. Ook is er een wijkenregeling
voor de aanliggende wijken. Of er in Duiven ook een buren-en wijkenregeling zou moeten
komen, gaan we met de OAR bespreken. Dit jaar willen we een concept regeling in de
steigers hebben staan en vervolgens voorleggen aan het bestuur van het waterschap.
De bedoeling is dat de regeling voor het delen van de winst van start gaat zodra de turbines
in bedrijf zijn.

Landschappelijke versterking
Het maken van een landschapsplan was een vereiste voor het verlenen van de vergunning.
We gaan samen met de gemeente, OAR en het Bewonersplatform het landschapsplan
ontwikkelen. In het plan komt te staan hoe we het omringende landschap en de
(bestaande) groenstructuur rond de waterzuivering kunnen versterken in combinatie met
de windturbines. Voor de uitvoering van dit plan maakt het waterschap budget vrij.
In september houden we met de OAR en het Bewonersplatform een werksessie om vorm
te geven aan het landschapsplan.

Planning
Afhankelijk van de voortgang van de beroepsprocedure bij de Afdeling van de Raad van
State, hopen we begin 2021 de aankoop van de turbines te kunnen doen. Ook hopen we
dat het bestuur van het waterschap dan al een besluit heeft genomen over de regeling voor
het delen van de winst. De productie van de windturbines zal na aankoop nog circa een jaar
duren, waarna naar verwachting in 2022 de windturbines gebouwd kunnen worden en
gaan draaien.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager Peter Brokke:
p.brokke@wrij.nl.

