Concept verslag Omgevingsadviesraad Duiven, 11 juni 2020
Vergadering digitaal via Zoom
Aanwezigen:
Dennis Elting, Wout Oosterhof, bewoner Kievitstraat, Tim Nijs, Baukje Boschker, Wouter Müller, Wim
Vilters (later aangesloten), Nathalie Vrancken, Rob Rietveld, Peter Brokke, Sjoukje Rikkerink
Afwezig:
Fred Koning, Dorothé Jacobs
1. Welkom Nathalie Vrancken en mededelingen
We heten Nathalie Vrancken welkom als nieuwe voorzitter van de OAR. Aan Alex de Meijer is een
bedankje gestuurd namens de OAR Duiven.
Sjoukje meldt dat volgende week (week van 15 juni) onderbegroeiing op de plek waar de fundatie
voor de toekomstige windturbine komt (bij de ingang van de rioolwaterzuivering) wordt verwijderd.
Het gaat om onder andere bramenstruiken en oud houtopslag, er worden geen bomen gekapt. Dit
zijn voorbereidende werkzaamheden voor sonderingen (bodemonderzoek).
2. Notulen 23 april 2020 vaststellen
Verslag van 23 april 2020 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Ambitie OAR Duiven
Peter geeft een toelichting op de visie van het waterschap over de taak en rol van de
Omgevingsadviesraad (en Bewonersplatform). Het waterschap vindt het belangrijk dat de omgeving
rondom de turbines vanaf het begin tot en met de exploitatie betrokken wordt bij de plannen. Vanaf
de start van het proces is het waterschap met het gebied in gesprek en vanaf vorig jaar is er een
Omgevingsadviesraad (OAR) ingesteld. Hierin zijn, zo goed als mogelijk, de belangen in het gebied
vertegenwoordigd: omwonenden, milieuorganisaties, bedrijven, gemeente, etc. Het doel van de
OAR is het doordenken, adviseren en klankborden richting initiatiefnemer (waterschap) over het
beperken van overlast van de turbines en het concretiseren van de spelregels en structuur van het
omgevingsfonds (het delen van de winst; collectief/individueel). Uiteindelijk beslist het bestuur van
het waterschap. We hebben in de vorige bijeenkomst met de OAR gesproken over het
Bewonersplatform (BP). Op dit moment bestaat dat BP uit de bewoners van de Kievitstraat. Het is
gewenst dat ook andere direct omwonenden op termijn deelnemen aan het BP. In de bijlage een
nadere toelichting op de OAR en het BP.
Belanghebbenden
De Raad van State heeft in een uitspraak enkele jaren terug bepaald dat bewoners binnen een straal
van tien keer de tiphoogte belanghebbend zijn. Bij de nu geplande turbines gaat het om 2,1
kilometer. Heb je het over direct omwonenden dan betreft het een kleiner gebied, dat is niet precies
gedefinieerd maar je kunt denken aan een cirkel van 800 tot 1000 meter. De OAR adviseert hierin
aangezien het delen van de winst richting direct omwonenden ook begrensd (welk gebied) dient te
worden.
4. Tijdlijn waterschap, planning onder voorbehoud
Sjoukje geeft uitleg over de tijdlijn van het waterschap voor realisatie van de windturbines.

Rode teksten is waar we nu staan.
De voorbereiding van aanbesteding voor het inkopen van windturbines is gaande. Waarschijnlijk zal
augustus/september de aanbesteding opengesteld worden en kunnen leveranciers een aanbieding
doen. SDE-subsidie is aangevraagd en toegekend. We hebben te maken met een Europese
aanbesteding (WRIJ is overheid). Marktconsultatie loopt nu, er is contact met mogelijke aanbieders.
Zodra er uitslag is van de RVS en bekend is welke leverancier het wordt kan gestart worden met de
aanleg van de weg en fundatie e.d. Bij deze aanbesteding wint het bedrijf dat de economisch meest
voordelige inschrijving (EMVI) heeft ingediend. Dat betekent dat wensen op een slimme manier
moeten zijn verwerkt in enerzijds minimumeisen en anderzijds kwaliteitsaspecten voor de
waardering van de offertes, ook kan nog worden gevarieerd in de weging tussen kwaliteit en prijs.
Het moet bij de aanbesteding allemaal objectief zijn beschreven in de selectiecriteria, je kunt niet
achteraf nog wat aanpassen in de weging.
In de procedure met de Raad Van State is de Stab (Stichting Bestuursrechtspraak ingeschakeld. Stab
is gevraagd om de gevolgen van de windturbines te beschrijven en daarbij de gezondheidseffecten
van de AVR te betrekken. Reeds bestaande onderzoeken worden bekeken. Stab zal vermoedelijk
begin juli advies geven aan de RvS. Daarna zal een datum voor de hoorzitting worden ingepland.
Een deel van de aanbestedingscriteria kunnen níet door wensen vanuit de OAR en omwonenden
beïnvloed kunnen worden, maar op een aantal kwaliteitsaspecten kan de OAR mogelijk wel wat
invloed hebben.
5. Geluid, slagschaduw, lichthinder (aanbesteding)
Tijdens de vorige OAR vergadering van 23 april hebben we het gehad over welke wensen de OAR
heeft voor de aspecten die kunnen worden meegenomen in het Programma van eisen van de
aanbesteding van windturbines. Toen heeft Sjoukje een lijstje met de belangrijkste zorgen die er in
de omgeving zijn gedeeld. Rob geeft aan dat de NLVOW een lijst heeft met veel voorkomende
punten die mogelijk in de OAR besproken kunnen worden. Rob stuurt die lijst rond. Op basis daarvan
zal het waterschap per zorg kijken hoe zij de rol van de OAR daarin ziet en of/hoe dat in de
aanbesteding verwoord kan worden. Het waterschap wil waar mogelijk meer doen om overlast te
beperken dan het wettelijk kader voorschrijft. Vanzelfsprekend is het wettelijk kader uitgangspunt.
Hoever het waterschap kan gaan in het beperken van overlast is ook afhankelijk van de businesscase
van de straks te selecteren turbines.
Baukje vraagt of er ook ruimte is voor meekoppelkansen. Dat kan zeker, die kunnen worden
aangedragen en dan zal worden gekeken of en hoe we dit kunnen meenemen en wie welke taak, rol
en verantwoordelijkheid heeft.

ACTIE Rob levert een afvinklijstje aan Sjoukje en Peter aan met aandachtspunten voor een
aanbesteding. Peter en Sjoukje zullen deze lijst aanvullen met waar voor het waterschap ruimte zit
en waar niet en waar mogelijk al afspraken of toezegging zijn.
ACTIE Wout vraagt of lokale ondernemers ook een rol kunnen krijgen bij de aanleg van wegen e.d.
Het waterschap zal deze wens meenemen.
ACTIE Wat staat in de vergunning voor maximale geluidsbelasting? Sjoukje zoekt dit uit.
ACTIE Rob zou graag PVE inzien, Sjoukje vraagt dit in projectteam na.

6. Inventarisatie en prioritering agenda komende periode
Financiële participatie (delen van de winst)
Benaming is verwarrend, gebiedsfonds is duidelijker. Belangrijk om op korte termijn te bespreken.
Planschaderegeling
Belangrijk om op korte termijn te bespreken
Landschappelijke inpassing
In september plannen we een werksessie in met de landschapsarchitect.
Proces van aanbesteding
Gezien de tijdslijn van het waterschap om tijdens volgende OAR af te ronden.
Exploitatiefase
Hiervoor hebben we nog tijd genoeg, kan nog wachten om te bespreken.
Volgende vergadering bespreken:
- Vinkenlijstje (voor aanbesteding)
- Rob geeft presentatie over uitgangspunten van het gebiedsfonds in Zutphen. Willen we in
Duiven zelfde punten hanteren?
- Rob laat visuals zien.

7. Rondvraag en sluiting
Geen vragen of opmerkingen.

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.

Omgevingsadviesraad (OAR) Duiven

Bewonersplatform (BP) Duiven

Taken:
• Zich informeren over de voorliggende onderzoeken
en formele procedures die betrekking hebben op
het beoogde windpark
• Meedenken en adviseren over zaken als
landschappelijke inpassing, het terugbrengen van
mogelijk overlast op het gebied van slagschaduw,
geluid en zicht- en lichthinder en daar eventueel
voorstellen voor ontwikkelen
• Een voorstel ontwikkelen voor hoe de opbrengst
van het windpark met de omgeving gedeeld kan
worden, waaronder in elk geval een
omwonendenregeling
• Tijdens de planvorming, bouw en tenminste het
eerste jaar van de exploitatie: Ogen en oren zijn
voor de omgeving, signaleren wanneer er vragen
leven of wanneer er overlast is, dit doorgeven aan
de Windpark BV (WRIJ) en indien nodig erover in
overleg treden

Taken:
• “Professionaliseren” omwonenden in
windmolenland
• Duiden van procedure en inhoud stukken aan
bewoners
• Onafhankelijke check/duiding van feiten
• Kennisuitwisseling met achterban via
bewonersplatform
• Uiten van zorgen en bedenkingen
• Aanspreekpunt bewoners voor initiatiefnemers

Mandaat
• Geeft een onderbouwd advies aan het bestuur van
het waterschap (bestuur WRIJ neemt uiteindelijk
een besluit)
Leden Omgevingsadviesraad
•
1-3 direct omwonenden uit het Bewonersplatform
(binnen straal 1 kilometer rond de turbines)
•
1-3 bewoners uit Lathum
•
1 bewoner uit Westervoort
•
1 bewoner uit Duiven
•
Milieuvrienden Duiven
•
Natuurmonumenten
•
Bedrijventerrein InnoFase
•
NLVOW
•
Eventueel nader te bepalen andere
belanghebbenden
•
Gemeente Duiven
•
Waterschap
•
Onafhankelijk voorzitter (gekozen door leden
OAR)
• wijkraad Duiven-West
Rol NLVOW in OAR:
• Ondersteuning bewonersvertegenwoordiging
tussen professionele partijen
• Duiden van informatie
• Inbrengen voorbeelden/mogelijkheden vanuit
windprojecten elders
• Adviseren in processturing/-bewaking

Mandaat:
• Het BP is constructief kritisch om belangen
bewoners bij realisatie windpark te borgen. Het BP
is geen actieclub met als doel het windpark tegen
te houden
• Het BP is niet de formele vertegenwoordiger van
de directe omgeving
• In het BP wordt de bewonersinbreng voor de OAR
voorbereid
Leden Bewonersplatform:
• Directe omwonenden (tot ca 1 km) op persoonlijke
titel.
• Bewoners met een constructieve kritische houding
• Gewenste omvang groep: ca. 5-8 bewoners
• Voorzitter bij voorkeur een van de leden
• 1-2 leden zijn bewonersvertegenwoordiger in OAR
Rol NLVOW in bewonersplatform:
• Duiden van informatie
• Inbrengen voorbeelden/mogelijkheden vanuit
windprojecten elders
• Adviseren bewoners voor inbreng in OAR en
processturing/-bewaking

