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0. Vaststellen agenda
De vooraf verstuurde concept-agenda is akkoord, met twee toevoegingen: bij punt 2
ook ‘stand van zaken alternatieve locaties’ en ‘eventueel plan verduurzaming Innofase’. En
extra punt: landschapsversterking. De punten 4 t/m 10 zijn niet bedoeld om deze avond
uitgebreid te behandelen, maar om te bekspreken wanneer en hoe ze in de planning aan de
orde komen.

1. Stand van zaken nu wat betreft samenstelling OAR
Wouter stelt zich voor: hij vertegenwoordigt Natuurmonumenten, waarvoor hij
vrijwilliger is in deze omgeving.
Lars Grims heeft na de vorige OAR-bijeenkomst deze intern geëvalueerd. Op basis van
de te behandelen onderwerpen en de beperkte toegevoegde waarde voor en door
gemeente Zevenaar, hebben zij besloten om geen verder deel uit te maken van de OAR.
Graag blijven ze wel aangehaakt als agendalid.
Ook na vorige OAR-bijeenkomst heeft Alex contact gezocht met de nabijgelegen wijken
in Westervoort. Een poging via Makelaardij Westervoort (Gaba Hypotheken), met veel
woningen in de nieuwbouwwijk Beekenoord e.o., liep mis: hun contactpersoon was net
verhuisd. E-mailcontact met een tweetal wijkraden, waarvan Dorothé de gegevens
aanleverde, gaf ook na herhaling geen enkele reactie. Kort voor de OAR-vergadering heeft
Alex, opnieuw met gegevens van Dorothé, gebeld met bestuursleden van beide: Wijkraad
Kernoord (waar Beekenoord onder valt) en Wijkraad De Leigraaf. Of dit tot deelname leidt
is nog onzeker.
Contact met de Dorpsraad Lathum, de Stichting Werkgroep Lathum en met hen
samenwerkende omwonenden heeft steeds afwijzende reacties opgeleverd wat betreft
deelname aan de OAR. Alex heeft hen na de raadsvergadering van 17 september opnieuw
benaderd. Ook toen is negatief gereageerd, men bereidt een beroepsprocedure voor tegen
de windturbines. Alex heeft vervolgens in een e-mail aan hen uitgelegd waarom, parallel aan
deze beroepsprocedure, deelname nu tóch van groot belang is. Woensdag 2 oktober heeft
hij een overleg met Erik Metz (voorzitter dorpsraad) en Koene Scheepstra (voorzitter
werkgroep). In het kader van openheid en transparantie is de e-mailwisseling beschikbaar
voor wie wil.
In de vergadering wordt duidelijk gemaakt dat tot nu toe bewust géén individuele
omwonenden zijn uitgenodigd voor de OAR, om een situatie te vermijden waarin er
spanningen ontstaan in de Lathumse gemeenschap tussen mensen die verschillende keuzes
maken in relatie tot de geplande windturbines. Echter, de gemeenteraad van Duiven hééft
op 17 september besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw
van de twee windturbines op de RWZI InnoFase (via deze link vindt u de stukken die in de
gemeenteraad zijn besproken: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Duiven/3f7ee17f-6e9b4eae-8ff5-e9f108b312df en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Duiven/b07dceb9-6ffa4193-8373-adedd79da936). Het waterschap zal nu dus een aantal volgende stappen gaan

zetten. Stappen waar alléén invloed op mogelijk is door te overleggen, c.q. deel te nemen in
de OAR.
De voorkeur van de OAR gaat er naar uit, dat de Dorpsraad en Werkgroep alsnog
aanhaken. Het kan voor hen ongemakkelijk voelen om tegelijk te procederen en te praten,
of teveel tijd en energie kosten; er zijn dan ongetwijfeld andere mensen te vinden, die de
honneurs voor het dorp willen waarnemen. Ook kunnen de Dorpsraad c.s. een of enkele
individuele omwonenden voordragen. Daarnaast heeft het waterschap contact met enkele
omwonenden die al te kennen hebben gegeven te willen meepraten. De optie van een apart
Bewonersplatform, dat dan weer wordt vertegenwoordigd in de OAR, lijkt voor de Duivense
situatie minder zinvol.
De OAR heeft besproken wat te doen, als Dorpsraad c.s. ook tijdens en na het
overleg op 2 oktober deelname aan de OAR blijven afwijzen. Opschorten van de OAR tot ná
afronding van de aangekondigde beroepsprocedures is géén serieuze optie, omdat er dan al
veel besluiten zijn gevallen die komende periode nog te beïnvloeden zijn. De OAR ziet zich in
dat geval genoodzaakt om middels een in Lathum en het buitengebied te verspreiden brief,
direct deelnemers te werven. Alex en Wim zullen die brief dan z.s.m. na 2 oktober huis-aanhuis rondbrengen. De concept-brief zal voor commentaar worden voorgelegd aan de leden
van de OAR. Alex zal deze werkwijze - indien nodig - inbrengen in het gesprek op 2 oktober,
waarbij hij Koene en Erik zal aanbieden dat ook zij commentaar op de concept-brief kunnen
leveren. Hij zal daarbij ook met klem aan hen vragen om te respecteren, dat inwoners
verschillende keuzes kunnen maken, en mee te helpen voorkomen dat er een gespannen
verhouding tussen mensen ontstaat.
2.

Waar staan we nu en wat is de planning?

Sjoukje en Peter tonen een uitgebreide spreadsheet van de planning. Een
vereenvoudigde versie van de planning zal worden nagestuurd naar de OAR-leden. Enkele
punten uit deze planning:
➢
Het College van B&W van Duiven zal waarschijnlijk op 2 oktober de vergunning en
relevante documenten publiceren, er is dan een beroepstermijn van zes weken, tot half
november. De Raad van State doet in principe uitspraak binnen een jaar, maar vaak loopt dit
toch uit, het kan dus begin 2021 worden.
➢
Het waterschap gaat nu een aanvraag doen voor inpassing in het elektriciteitsnet.
➢
Eind oktober gaat de SDE+-ronde open, het waterschap zal dan een aanvraag
indienen. De beschikking (toekenning of niet) zal in januari bekend worden gemaakt. Een
SDE+-toekenning blijft vier jaar geldig.
➢
Het waterschap wil eind november weer een inloopavond organiseren over de
windturbines. De OAR vraagt om daar mogelijk ook een rol te krijgen. Wim suggereert dat
het deze keer in ‘Het Palet’ in Duiven zou kunnen plaatsvinden.
➢
Het waterschap gaat er van uit dat de productie van de twee windturbines uiterlijk
juni 2022 kan starten.
Wat een alternatieve locatie betreft: het waterschap wilde zekerheid over de
vergunning voor de twee turbines op RWZI Innofase. Dat is nu gelukt. Er is bereidheid om
één turbine, het dichtst bij de pijp van de AVR, te schrappen als er daarvoor in de plaats op
tijd en met zekerheid een ándere locatie wordt gevonden. Voor zo’n andere locatie zal apart
een SDE+-subsidie aangevraagd moeten worden, want de subsidie is locatiegebonden.
Het waterschap wil de turbines zélf exploiteren. Er worden een holding en aparte BV’s
voor windenergie in Zutphen en voor windenergie in Duiven opgericht, vooral om
belastingtechnische redenen.

Tegelijk met het eerste groen licht voor de windturbines van het waterschap, nam de
gemeenteraad van Duiven twee jaar geleden een motie aan om te onderzoeken hoe
bedrijventerrein Innofase duurzamer kon worden. Inmiddels is dat geen apart traject meer,
het gaat mee in de inbreng van de gemeente voor de Regionale Energiestrategie (RES)
Arnhem-Nijmegen. De gemeente start komende week een informatietraject op over de
RES, bij dit verslag is een bijlage met meer informatie over de RES toegevoegd.
De OAR spreekt nog zijn waardering uit voor de ambitie van Waterschap Rijn en IJssel
om in 2030 energieneutraal te willen worden. Volgens het waterschap wordt dat al in 2025
bereikt.

3. Taak en bespreekpunten OAR
Vanwege wat bij 1 en 2 is besproken, is de OAR meteen doorgegaan naar het langslopen van
mogelijke bespreekpunten en de planning daarvoor. Zie volgende agendapunten.

4. Turbinekeuze – OAR in november
Het waterschap gaat een Programma van Eisen opstellen, in januari moet dat klaar zijn.
Uiteraard is het proces om tot turbinekeuze te komen ingewikkeld (technisch, financieel,
contractueel), maar het is interessant om de OAR daarover te informeren, en met de OAR te
onderzoeken welke aspecten men belangrijk vindt.
Aspecten die spelen:
a. Welke turbines komen in aanmerking voor deze locatie?
b. Verschillen in techniek en uiterlijk
c. Verschillen in geluidsproductie
d. Verschillen in hoogte
e. Concreet mogelijke extra maatregelen: wiekranden en “uilenvleugels”; anti-schittercoating wieken; maskerende kleur voet turbine; maximalisatie geluid (aftopping piek
geluidsproductie); perioden “noise-reductie mode”; instelling lichtmeter en “0”
slagschaduw-optie; afscherming verlichting naar onderen
f. Bovenstaande relateren aan kosten en wat je per fabrikant kunt regelen in een contract,
en aan de energie-opbrengst
Interessant is mogelijk het organiseren van een aparte informatie-avond over geluid,
slagschaduw e.d.

5. Planschade – OAR januari 2020
Hoe kansrijk is planschade en om welke bedragen gaat het? Is het waterschap bereid om
planschade in minnelijk traject vooraf te regelen?

6. Financiële participatie – OAR januari 2020
Voorliggende punten:
a. Uitgangspunten en gedachten van het waterschap betreffende vergoeding
omwonenden en omgevingsfonds, waaronder afstands-criterium tot turbines en
veredeling tussen beide
b. Mogelijke manieren van uitkeren aan omwonenden
c. Mogelijke structuur en bestedingsopties omgevingsfonds
d. Proces en planning om beide nader uit te werken

7. Gezondheid
Dit thema lijkt na de GGD-rapportage niet meer op tafel te liggen.

8. Vogels en vleermuizen
Hier is al onderzoek naar gedaan. Rapporten zijn te vinden op de eerdergenoemde website
van het waterschap.

9. Landschapsversterking – apart overleg
‘Welstand’ - c.q. het Gelders Genootschap - heeft negatief geadviseerd over de
windturbines. De gemeente heeft dat advies niet overgenomen, wel is afgesproken dat het
waterschap in samenspraak met de gemeente en het Gelders Genootschap het omringende
landschap en de (bestaande) groenstructuur rond de waterzuivering gaat versterken. Ook
andere partijen worden betrokken bij het opstellen van een landschapsplan. Het
waterschap zal budget vrijmaken voor de uitvoering daarvan.
De OAR wil hier graag bij betrokken zijn, en specifiek Milieuvrienden Duiven en
Natuurmonumenten. Geopperd wordt aan te sluiten bij het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP), te denken aan verbindingen met Klimaatpark IJsselpoort, en ook te denken aan
beplanting tussen huizen en turbines voor vermindering van het effect qua uitzicht en
slagschaduw. Niet vergeten daarbij maatwerk te leveren door het betrekken van de
individuele woningeigenaren en bewoners.

10. Klachten en informatie
Betreft vooral de bouwfase en daarna, is dus nog wat vroeg om te bespreken. Denk aan:
a. Windparkloket
b. Windpark app, met o.a. informatie over productie windturbines
c. Structureel overleg
d. Informeren over veranderingen

11. Volgende vergadering en verslaglegging
Op het verslag van vorige vergadering is geen commentaar binnengekomen, Alex heeft
het vervolgens gedeeld met de Dorpsraad Lathum c.s. Baukje heeft nog een paar
opmerkingen. Verzoek om die te mailen, dan wordt het verslag definitief vastgesteld. Voor
volgende keren spreken we af dat Alex het verslag naar de OAR-leden mailt voor
commentaar, en dat het op de eerstvolgende OAR-vergadering wordt besproken en
vastgesteld. Het waterschap zal de OAR-verslagen publiceren op www.wrij.nl/windenergie.
De volgende vergadering is op dinsdag 19 of woensdag 20 november. Wouter moet
hiervoor nog in zijn agenda kijken, geeft zo gauw mogelijk door welke avond(en) hij kan.
Alex hakt op 2 oktober de knoop door, zomogelijk in overleg met Koene en Erik als zij
besluiten of overwegen toch aan te haken.

