Notulen Omgevingsadviesraad Duiven, 7 juli 2020
Van der Valk Duiven, 19.30 uur
Aanwezigen:
Wout Oosterhof, bewoner Kievitstraat, Baukje Boschker, Wouter Müller, Henk Veenstra, Nathalie
Vrancken, Rob Rietveld, Sjoukje Rikkerink
Afwezig:
Fred Koning, Dorothé Jacobs, Tim Nijs, Wim Vilters, Peter Brokke

1. Welkom en mededelingen
Dennis Elting heeft definitief aangegeven te willen stoppen met de OAR. Namens de gehele OAR
sturen we een bedankje en een kaartje.
In de vorige OAR had Sjoukje aangegeven dat de Raad van State STAB heeft benoemd als deskundige
om de gevolgen van de twee windturbines te beschrijven voor zover nodig voor de behandeling van
het beroep. Hierbij is gekeken naar de gezondheidseffecten in relatie tot de AVR. Dat onderzoek is nu
klaar. Hieruit blijkt dat de reeds gedane onderzoeken genoeg informatie geven om te concluderen
dat de lucht inderdaad in enkele gevallen licht negatief wordt beïnvloed door de plaatsing van de
turbines. Deze toename is verwaarloosbaar en ruim binnen de normen. Kortom: voor luchtkwaliteit
ziet de STAB geen problemen.
In vorige OAR werd gevraagd of we lokale ondernemers kunnen vragen voor werkzaamheden van de
turbines. Daar waar het binnen de regels kan vragen wij lokale ondernemers al.
2. Notulen 11 juni 2020 vaststellen
Graag op de laatste pagina bij de leden van de omgevingsadviesraad, wijkraad Duiven-West
toevoegen. Met deze toevoeging kunnen de notulen van 11 juni worden vastgesteld.
3. Afvinklijstje (gezien de tijdlijn is dit de kans om wensen aan te geven voor de aanbesteding)
Het waterschap heeft het ‘afvinklijstje’ van Rob ontvangen en daarbij twee kolommen toegevoegd:
reactie waterschap en bespreekbaar. De lijst hebben we doorgenomen. De belangrijkste aspecten
die de OAR aan het waterschap wil meegeven wat betreft aanbesteding is (aanvullend op de
afvinklijst):
- werkzaamheden zo veel mogelijk door lokale ondernemers laten uitvoeren
- Indien mogelijk graag anti-schittercoating
- afscherming van de verlichting naar onderen
-turbines graag voorbereiden op radar installatie
Fred heeft zijn opmerkingen per mail verstuurd. Deze zullen worden meegenomen in de aangepaste
lijst.
ACTIE: Geluidscontourkaart delen met OAR

4. Presentatie Rob over uitgangspunten van het gebiedsfonds in Zutphen. Willen we deze
uitgangspunten ook in Duiven hanteren?
Rob vertelt kort over Burenregeling / Omgevingsfonds Nij Hiddum Houw en wat de uitgangspunten
in Zutphen zijn.
Actie: Lijsten woningen binnen afstanden tot turbines naar Rob sturen.
In de volgende OAR besluiten: welke afstand hanteren we, 850 meter? + hanteren we 75-25 regeling
(buren-dorpenregeling)?
5. Visualisaties (door Rob)
Rob heeft van diverse plekken in de omgeving visualisaties van de windturbines laten zien.
6. Rondvraag en sluiting
Komende periode worden er meerdere onderzoeken in het veld gedaan. Zodra er ingrijpende zaken
in het veld worden gedaan dan zal het waterschap de OAR op de hoogte houden.
Wout zou graag willen zien dat binnen de aanbestedingsregels zoveel mogelijk lokaal aanbesteed
wordt.
8 september oar Duiven 19.30 uur Van der Valk Duiven
23 september 19.30 uur landschappelijk versterkingsplan OAR+BP Actie: landschapsarchitect vragen.

