Notulen Omgevingsadviesraad Duiven, 26 oktober 2020
Microsoft Teams vergadering, start 19.30 uur
Aanwezigen:
Wout Oosterhof, Koene Scheepstra, Ferdie Kunne, Baukje Boschker, Henk Veenstra, Nathalie
Vrancken, Rob Rietveld, Fred Koning, Dorothé Jacobs, Tim Nijs, Wim Vilters, Peter Brokke, Sjoukje
Rikkerink
Afwezig:
Bewoner Kievitstraat

1. Opening en mededelingen
o Ferdie Kunne en Koene Scheepstra zijn nieuw in de OAR en stellen zich voor.
o Sjoukje laat weten dat 10 november de zitting bij Raad van State is.
o Ingekomen mail van Koene Scheepstra

2. Notulen en actielijst
Hoe zit het verhaal met STAB? Koene interpreteert verhaal vanuit STAB anders dan
Koene bij STAB heeft gehoord. Graag in volgende OAR bespreken. ACTIE: Op agenda
van volgende OAR, STAB op de agenda zetten.
3. Terugblik informatieavond bewonersplatform 5 oktober
Wout zijn een paar dingen opgevallen, Velp was constructief met opmerkingen maar
vaak slecht geïnformeerd. Alle overheden doen hun kunstje en vanuit collectief de
oproep om zaken integraler op te pakken. Tim heeft hier met collega’s over
gesproken en er zijn contacten met buurgemeenten om initiatieven integraler op te
pakken. Ferdie viel op dat het leek dat bewoners vanuit Velp en Rheden overvallen
waren dat turbines er komen.
Vraag Koene: welk reglement is er opgesteld voor het stemmen over besluiten?
Nathalie geeft aan dat de meerderheid van stemmen bepalend zijn. Wout verteld
over de afvinklijst die is opgesteld om in te zien waar ze wel en waar niet invloed op
hebben. Rob: proberen er gezamenlijk uit komen. Per situatie kijken wat de
bovenhangende partij is / wie de grootste belanghebbende is. Met positie van
mensen rekening houden komen we in alle OAR’s tot besluiten.
4. Gebiedsfonds; welke uitgangspunten willen we hanteren
o Peter geeft presentatie over gebiedsfonds.
o Rob heeft nog niet bewoners Kievitstraat geconsulteerd en die kunnen dan advies
geven aan OAR.
o Wout: Gelden voor gebiedsfonds moeten niet naar feestjes gaan maar naar het
gebied aantrekkelijker maken.
o ACTIE: Rob maakt een concept buren/dorpen/ wijken regeling die hij heeft
afgestemd met de direct omwonenden en die brengt hij in de OAR in.

5. Planschade
o Sjoukje geeft presentatie over planschade. Ferdie vraagt zich af hoe die 1000 meter
tot stand is gekomen. ACTIE: onderbouwing door waterschap waarom die 1000
meter is gekozen.
6. Rondvraag
o Datum volgende OAR
▪ Maandag 30 november 19.30 uur via Teams
o Onderwerpen volgende OAR: buren en dorpenregeling zodra Rob voorstel heeft uit
directe omgeving. + STAB

BESLUITEN
11-06-20
11-06-20

Als we het hebben over direct omwonenden dan gaat het om een cirkel van 800-1000
meter. Omwonenden wonen in een cirkel tot 2110 meter (10x tiphoogte)
Wat voorheen financiële participatie werd genoemd noemen we nu gebiedsfonds om
verwarring te voorkomen.
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Geluidscontourkaart delen met OAR
Lijsten woningen binnen afstanden tot turbines naar Rob sturen
Rob maakt een concept buren/dorpen/ wijken regeling die hij heeft afgestemd met de
direct omwonenden en die brengt hij in de OAR in.

Sjoukje
Sjoukje
Rob
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26 oktober 2020

Onderbouwing door waterschap waarom bij planschade voor de grens van 1000 meter is
gekozen. Update 30 nov: volgens de taxateur treed er bij de woningen binnen 1000 meter
planschade op. Voor grensgevallen kan een quick scan gedaan worden om te kijken of er
planschade optreed.
Rob: er zijn grotere afstanden bekend van 1250 meter. Actie: waterschap gaat kijken of er
tot 1250 meter getaxeerd kan worden.
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Gereed
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Op agenda van volgende OAR, STAB op de agenda zetten. Update 30 nov: besloten om dit
niet te agenderen omdat het bij de Raad van State loopt en het niet voor iedereen
interessant is.
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