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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.

Uit de omgevingsadviesraad
Een groot aantal belanghebbenden uit het gebied rondom de voorgenomen windturbines
hebben zich verenigd in de Omgevingsadviesraad (OAR). Afgelopen periode hebben we
een oproep gedaan om meer omwonenden in de omgevingsadviesraad te krijgen, zodat alle
belangen in het gebied goed vertegenwoordigd zijn. We zijn blij dat er nu twee omwonenden
aan de OAR deelnemen. We hopen dat we nog een aantal direct omwonenden in de OAR
mogen verwelkomen. Vanzelfsprekend blijven we met de buurt aan de keukentafel in
gesprek over zorgen en wensen.
In de afgelopen OAR heeft Egbert Jansen van Pondera Consult (de windenenergie-adviseur
van het waterschap) een toelichting gegeven op het aanbestedingsproces voor de turbines.
Wat komt daar zoal bij kijken? Daarnaast is hij dieper ingegaan op de mogelijkheden om
overlast (zoals geluid en slagschaduw) te minimaliseren. De OAR wordt door het
waterschap betrokken bij de turbineselectie.

Geen alternatieve locatie
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten niet verder te gaan met de verkenning
naar een alternatieve locatie. Het waterschap wil graag duidelijkheid geven. Aan de
belanghebbenden en aan de eigen organisatie. Inmiddels weten we dat we niet gaan komen
tot een geschikte alternatieve locatie.
Er is gekeken naar verschillende alternatieve locaties in de gemeente Duiven en Zevenaar,
maar de locaties die in beeld kwamen waren niet reëel. De gemeente Zevenaar wil de
komende jaren geen hoge windturbines plaatsen. Daarnaast heeft de gemeente Duiven in
oktober middels een verkenning meerdere locaties aangewezen voor windturbines. In het
gebied mogen, naast de bestaande windturbines, meer windturbines geplaatst worden. Dit
betekent dat in de toekomst rond onze huidige locatie hoe dan ook meerdere windturbines
kunnen komen.
Het waterschap wil door met de twee windturbines en blijft daarvoor in gesprek met
omwonenden. Zowel persoonlijk aan de keukentafel als in de Omgevingsadviesraad.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
hebben ter inzage gelegen. Inmiddels hebben we bericht
gehad van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State dat tegen de vergunning beroep is ingesteld.
Een uitspraak van de Raad van State verwachten we
medio 2020.
In de tussentijd gaan we door met de voorbereidingen op de uitvoering. Bijvoorbeeld met de
subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+), afspraken met Liander voor de netaansluiting
en het uitwerken van de aanbesteding van de turbines.

Voorlopige planning
In het voorjaar van 2020 wordt de formele aanbestedingsprocedure opgestart. Afhankelijk van
de voortgang van de beroepsprocedure bij de Raad van State, hopen we in het najaar van
2020 het werk te kunnen gunnen. De productie van de windturbines zal nog circa een jaar
duren, waarna we naar verwachting in 2022 de windturbines kunnen gaan bouwen.
Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager Peter
Brokke: p.brokke@wrij.nl

