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Waterschap Rijn en IJssel wil twee windturbines bouwen op het terrein van de
rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. De turbines zijn
onderdeel van een mix aan energiebronnen (biogas, zon, wind) waarmee het
waterschap de eigen energiebehoefte op een duurzame manier wil gaan opwekken.
Via deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste stand van zaken.

Omgevingsvergunning verleend
Zoals lokale media al hebben bericht, heeft een
meerderheid van de gemeenteraad van Duiven
definitief ingestemd met de bouw van twee
windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering
in Duiven. Het college van B&W heeft
daarom inmiddels een omgevingsvergunning verleend
voor de bouw van de turbines. Daarmee is een
belangrijke stap gezet in ons streven om in 2025 alle
energie die we verbruiken zelf duurzaam op te wekken
en mee te helpen aan het tegengaan van
klimaatverandering.
De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken worden naar verwachting in de loop van
deze week gedurende zes weken ter inzage gelegd. Meer informatie vindt u in de loop
van deze week op de website van de gemeente Duiven, www.duiven.nl.

Aandacht voor zorgen inwoners
We beseffen dat er nog steeds zorgen leven in de omgeving. We blijven ons inspannen
om die, waar mogelijk, weg te nemen. Samen met omwonenden en andere
belanghebbenden blijven we via de omgevingsadviesraad en waar nodig via één op ééncontacten in gesprek.
Afgelopen week hebben we tijdens de tweede omgevingsadviesraad met elkaar
onderwerpen besproken waar we het de komende tijd over gaan hebben zoals het
vormgeven van de financiële participatie en hoe we eventuele hinder en overlast zoveel
mogelijk kunnen beperken. De komende periode zal de omgevingsadviesraad proberen

om ook direct omwonenden te laten deelnemen aan de omgevingsadviesraad. Ook willen
we de omgevingsadviesraad vragen te onderzoeken of er behoefte is aan het oprichten
van een Bewonersplatform. In Zutphen zijn daar goede ervaringen mee.
Verslagen van de omgevingsadviesraad worden binnenkort op onze website
gepubliceerd, www.wrij.nl/windenergie. Heeft u een vraag of opmerking voor de
omgevingsadviesraad? Stuur dan een mail naar Alex de Meijer van de Gelderse Milieu en
Natuurfederatie: a.de.meijer@gnmf.nl.
De heer De Meijer is door de gemeente Duiven aangesteld als onafhankelijk adviseur en
begeleider van de omgevingsadviesraad.

Presentatie GGD
Na eerder onderzoek en een second opinion waar de
Dorpsraad- en Werkgroep Lathum bij zijn betrokken, heeft de
GGD Gelderland-Midden op verzoek van de Dorpsraad en
Werkgroep beoordeeld wat er met de luchtkwaliteit gebeurt
als de rookpluim van de AVR door de turbines volledig naar
beneden wordt geslagen.
Dit is een scenario wat in eerdere onderzoeken als niet realistisch wordt bestempeld, maar
waar de dorpsraad en werkgroep toch voor vrezen. In zo’n scenario zou in theorie 25% van
de rookpluim van de AVR richting de grond worden neergeslagen. Uit de analyse van de
GGD blijkt echter dat zelfs dan de hoeveelheid fijnstof in de directe omgeving niet
noemenswaardig zal stijgen.
Volgens de GGD komt slechts een klein deel van het fijnstof dat zich in de omgeving van
Lathum in de lucht bevindt namelijk van de AVR en andere bronnen in het gebied (bv.
snelweg, houtkachels).
Het merendeel komt van verder weggelegen bronnen in binnen- en buitenland. Een
eventuele invloed van de windturbines op de rookpluim van de AVR heeft daardoor
nauwelijks effect op de luchtkwaliteit in de omgeving.
Omgerekend naar het meeroken van sigaretten komt zo’n effect – in het meest
pessimistische scenario – volgens de GGD neer op het meeroken van 0,03 extra sigaret per
dag. Ter vergelijking: op basis van de huidige luchtvervuiling in de omgeving stelt de GGD
dat mensen in de omgeving van Lathum nu gemiddeld 5,14 sigaretten per dag meeroken.
De presentatie die de GGD heeft opgesteld vindt u terug op onze website
www.wrij.nl/windenergie bij de informatie over het project in Duiven.

Vervolgproces
Parallel aan het voortzetten van het overleg met de omgeving en eventuele
beroepsprocedures gaan we dit najaar een aantal zaken in gang zetten. Dit houdt
onder andere het volgende in:
•
•
•
•

opstellen van een landschapsplan voor het versterken omringende
landschap en (bestaande) groenstructuur rondom de waterzuivering
voorbereiding van de aanbesteding van windturbines
reserveren van aansluitcapaciteit bij de netbeheerder
aanvraag van de SDE-subsidie

Zodra hier meer over bekend is, zullen we u daar weer over informeren.
Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze
omgevingsmanager Peter Brokke: p.brokke@wrij.nl.
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