Verslag Omgevingsadviesraad Duiven, 30 november 2020
Microsoft Teams vergadering, start 19.30 uur
Aanwezigen:
Wout Oosterhof, Koene Scheepstra, Bewoner Kievitstraat, Ferdie Kunne, Baukje Boschker, Nathalie
Vrancken, Rob Rietveld, Dorothé Jacobs, Tim Nijs, Wim Vilters, Peter Brokke, Sjoukje Rikkerink
Afwezig:
Fred Koning, Henk Veenstra

1. Opening en mededelingen
o Nathalie en Peter hebben Koene gesproken. Koene heeft naar aanleiding hiervan
een mail gestuurd over landschappelijke versterking bij Lathum. Land-id gaat met
Koene en Ferdie aan tafel om wensen vanuit Lathum in landschappelijk
versterkingsplan mee te kunnen nemen.
▪ Koene: plan en gronden voor groen lint rond industrieterrein zijn er al, de
kosten hiervoor zijn voor de gemeente, niet voor initiatiefnemers
windturbines. Waterschap kan lijnen met gemeente Duiven faciliteren maar
is niet aan zet om alles te faciliteren.
Tim: landschapsontwikkelingsplan ligt er inderdaad maar de uitvoering
ervan is nog niet zo gemakkelijk. Voorstel hiervoor ligt bij de Provincie, maar
een ander is nog afhankelijk van grondeigenaren. Aankleding
bedrijventerrein ligt inderdaad bij de gemeente.
Baukje; zou fijn zijn als plannen in elkaar kunnen schuiven.
Koene: hij is het eens met Tim. Land-id zou bestaande plannen en ideeën
versterkingsplan windturbines kunnen samenvoegen
Tim: laten we het apart houden.
Wout: integraliteit en samenwerken is belangrijk; niet een Lathums of
Duivens feestje. Situatie met direct omwonenden verder oppakken en aan
zicht op turbines met zijn allen aanpakken en dus in
landschapsversterkingsplan Land-id opnemen.
o Hoe is de overlast naar Duiven-West? Is daar onderzoek naar gedaan? Tim: geen
aanwijzing voor overlast.

2. Notulen en actielijst
o STAB. Niet op de agenda gezet omdat het bij de Raad van State loopt. Tevens niet
interessant voor alle OAR leden.
o Geen opmerkingen op de notulen. Acties zijn geüpdatet.
3. Terugkoppeling concept gebiedsfonds door bewonersplatform
Rob heeft gesprekken gehad met bewonersplatform en Kievitstraat en zijn gekomen tot de
volgende concept regeling: 850 meter burenregeling. Verdeling van de gelden: 75% voor
buren en 25 % dorp Lathum. Alleen dorp Lathum in aanmerking laten komen voor
dorpenregeling. Velp en Duiven hebben naar hun mening geen overlast van turbines.
Discussie nogmaals in bewonersplatform voeren omdat het bewonersplatform is uitgebreid.
Rob zou graag met een model moeten rekenen. Lijntje met x y as van winst en jaren.

ACTIE: Peter zoekt uit wat de bandbreedtes zijn van de winst zodat Rob een goed voorstel
met bewoners voor verdeling van gelden gebiedsfonds. Daarna met bewonersplatform
bespreken.
4. Rondvraag
o Datum volgende OAR
▪ 3 februari 19.30 uur via Teams
▪ 22 februari 19.30 uur werksessie landschappelijke versterking
o Werksessie landschappelijke versterking; februari (dan alle informatie bewoners
opgehaald en inschatting kosten., Land-id heeft dan plan klaar, met grote groep
bespreken) Budget: 50.000 voor individuele planting en plannen landschappelijke
versterking
o
o

BESLUITEN
11-06-20
11-06-20

Sjoukje: voor de volgende keer een tijdlijn maken om beter inzicht te hebben wat we
in 2021 gaan bespreken.
Onderwerpen volgende OAR:
▪ Gebiedsfonds
▪ Planschade

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.

