Verslag OAR windturbines WRIJ Duiven 19 november 2019
Aanwezig: Wouter Müller, Wout Oosterhof, Tim Nijs, Sjoukje Rikkerink (voorzitter deze
avond), Henk Feenstra (namens Wijkraad Duiven-West, Wim is ziek), Dorothé Jacobs, Dennis
Elting, Baukje Boschker, Alex de Meijer (notulist) plus Egbert Jansen en Stefan Flanderijn van
Pondera Consult
Afgemeld: Fred Koning, Peter Brokke
1. Vaststellen verslag OAR 26 september
Zinsnede over Wouters werk wordt geschrapt uit het concept-verslag. Verder okee.
2. Samenstelling OAR en relatie met direct omwonenden
Op 28 november hebben Wim en Alex huis-aan-huis een oproep voor deelname aan de OAR
verspreid: 208 brieven in Lathum (incl. buitengebied), 5 brieven bij huizen langs de westpunt
van de Rijksweg (Duiven) en 87 huizen aan de noordrand van de wijk Beekenoord in
Westervoort. Dit heeft twee aanmeldingen voor de OAR opgeleverd: Dennis Elting (Lathum)
en Wout Oosterhof (Rijksweg, Duiven), vandaag beiden aanwezig. Alex heeft ook nog gebeld
met de voorzitter van de Wijkraad Kernoord, die zelf in de wijk Beekenoord woont. Hij zou
onze oproep onder de aandacht brengen van de wijkraad-leden. Dit heeft geen respons
opgeleverd.
De oproep heeft één verontwaardigde mail opgeleverd, van een bewoner van de
Kievitstraat. Peter Brokke heeft vanuit het waterschap contact gelegd, begin december
overleggen hij en Sjoukje met enkele bewoners uit de Kievitstraat. De OAR geeft aan te
hopen dat dit alsnog tot een vertegenwoordiging van direct omwonenden in de OAR kan
leiden.
Dennis geeft aan dat hij - geboren, getogen en nog steeds wonend in Lathum - nog een
poging zal doen de Dorpsraad te overtuigen van deelname aan de OAR.
3. Ingediende beroepen tegen de vergunning?
Alle gecoördineerde besluiten, waaronder de omgevingsvergunning, lagen ter inzage t/m 13
november. Er zijn twee beroepen ingediend bij de Raad van State, vertelt Tim. De inzenders
en inhoud zijn nog niet bij hem bekend, behandeling en een uitspraak kan een jaar duren.
4. SDE+-aanvraag
Met de SDE+ wordt 15 jaar lang het verschil bijgelegd tussen de verkoopprijs van grijze
stroom en van de opgewekte groene stroom. Vanaf 29 oktober kon de SDE+-subsidie
worden aangevraagd. Dat is gedaan door het waterschap. In januari zal bekend worden of
de aanvraag wordt gehonoreerd; de subsidietoekenning blijft drie jaar geldig, als het project
dan niet draait vervalt deze.
5.

Aanbestedingsprocedure en (voorzieningen voor) geluid en slagschaduw bij
windturbines
Egbert Jansen (aanbestedingsspecialist) en Stefan Flanderijn (geluids- en
slagschaduwspecialist) van Pondera Consult gaven uitleg. Hun documenten worden gedeeld
samen met dit verslag.
Er zijn vijf mogelijke leveranciers, de aanbesteding zal in februari starten. De gunning op de
meest voordelige inschrijving betreft niet alleen de prijs maar ook de meerwaarde, zoals
prijs in vergelijking met opgewekte energie en kansen voor lokale ondernemers. Half januari
moet het programma van eisen ongeveer klaar zijn.

Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord en er is gesproken over aspecten die belangrijk
kunnen zijn om mee te nemen in de aanbestedingsprocedure. Hierbij kwam naar voren dat
visualisaties kunnen helpen bij het nadenken over turbinehoogte en -type. Ook
constateerden we dat een aantal aspecten ten aanzien van geluid, slagschaduw, verlichting
en inpassing vooral van belang zijn voor direct omwonenden. Voor een deel zijn dat
technische aanpassingen of inregelingen die ná de bouw van de turbines nog eenvoudig
mogelijk zijn, mits de turbines over voorzieningen beschikken waarmee dat kan. Het is,
zéker wanneer de direct omwonenden níet vertegenwoordigd zijn in de OAR, zaak om goed
op een rij te hebben of deze voorzieningen bij alle types turbines toepasbaar zijn en wat
daarvan de (meer)kosten zijn.
Op de volgende OAR-vergadering willen we de turbinekeuze wat meer systematisch
behandelen en tot een OAR-advies komen (prioritering van mee te nemen aspecten).
Pondera, het waterschap en Alex zullen dit voorbereiden. Daarbij wordt ook gekeken naar
het proces in Zutphen, waar ongetwijfeld ook wensen zijn geuit door de OAR. Mogelijk is
gezamenlijke inkoop van de turbines in Zutphen (1 WRIJ, 2 IJsselwind) en Duiven (2 WRIJ)
voordelig. Gedacht wordt aan het aan de marktpartijen (feitelijk: max. 5 turbinefabrikanten)
vragen van één gezamenlijke offerte voor beide projecten en twee aparte offertes.
6. Agenda en datum volgende bijeenkomst OAR
De volgende vergadering van de OAR is dinsdagavond 21 januari. Alleen Wouter weet nog
niet zeker of hij die avond kan. Op de agenda:
- Turbinekeuze
- Landschappelijke inpassing

