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1. Welkom/bijpraten
Alex opent de vergadering en heet iedereen welkom tijdens deze bijzondere OAR vergadering die
door de Corona digitaal via ZOOM wordt gehouden. Deze vergadering is voornamelijk bedoeld om
elkaar na een langere tijd weer even te spreken en bij te praten.
2. Aanbesteding
Op 19 november hebben Stefan en Egbert van Pondera een presentatie gegeven over hoe de
aanbestedingsprocedure in elkaar steekt. Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord over aspecten
die belangrijk zijn om mee te nemen in de aanbestedingsprocedure. De vraag die aan de OAR is
gesteld is: wat zijn jullie wensen vanuit de OAR die het waterschap zou moeten meenemen in de
aanbestedingsprocedure? Dat bleek best een lastige vraag om te beantwoorden, ook na de
presentatie van Pondera omdat het een complexe materie is. Omdat het waterschap nog in de fase
zit van wensen uit de omgeving ophalen heeft het waterschap geprobeerd om de wensen van de
OAR op een rijtje te zetten. Hierbij is gekeken naar het vertalen van de zorgen die de OAR en
omwonenden hebben naar wensen. Dit omdat een zorg op meerdere manieren kan worden
weggenomen, in de aanbesteding is het ook niet altijd even makkelijk om dit op een juiste manier te
verwerken.
De belangrijkste aspecten / zorgen voor overlast:
Geluid van windturbine; rotorbladen en gondel
Hinderlijke slagschaduw (op de gevels van woningen waar een venster zit)
Verlichting van bestaande turbines in Duiven schijnt naar beneden en is hinderlijk. Bij nieuwe
turbines dit voorkomen.
Verkeershinder tijdens bouw, voornamelijk omliggende bedrijven, zoals Suez en 4PET.

Geluidsoverlast is samen met verlichting de grootste zorg van de OAR. Afgesproken om bovenstaand
lijstje met OAR te delen via mail en verzoek aan leden van de OAR om hier naar te kijken en aan te
geven wat de wensen zijn en eventueel aangeven wat prioriteit heeft.
3. Landschappelijke versterking
Door Corona is de werksessie voor landschappelijke versterking van 31 maart niet doorgegaan. Deze
sessie digitaal houden heeft niet de voorkeur. In overleg besloten om de werksessie te verplaatsen
naar half september indien we dan weer veilig kunnen afspreken (ivm Corona).
4. Financiële participatie
1.
Wat is financiële participatie voor WRIJ?
Delen van een financiële jaarlijkse bijdrage (ca. 20% van de winst) van de turbines voor de omgeving.
2.
Uitgangspunten en gedachten van het waterschap betreffende vergoeding omwonenden en
omgevingsfonds, waaronder afstands-criterium tot turbines en verdeling tussen beide
Uitgangspunten waterschap:
Richtinggevend percentage van 20% vd winst (de werkelijke hoogte is afhankelijk van
windaanbod, type turbine en businesscase)
Jaarlijkse bijdrage (indien er winst is) naar omwonenden en naar dorpen/wijken
Verhouding globaal 75%/25%
Omwonenden: woningen dichterbij de turbines kennen een hogere mate van overlast, dan
ook hogere bijdrage; via formule toedelen, OAR adviseert hierin

-

Naast directe uitkering aan omwonenden ook een wijken/dorpenregeling
Regeling in Zutphen en Duiven zoveel mogelijk gelijk (afwijkingen in afstand ed. zijn mogelijk)
In Zutphen via Bewonersplatform advies aan OAR, bij voorkeur ook in Duiven
OAR adviseert WRIJ, het bestuur van WRIJ stelt vast

3.
Mogelijke manieren van uitkeren aan omwonenden
We denken aan een aantal scenario’s: bedrag per MWh, % van de winst. Dit gaan we komende tijd
uitwerken.
4.
Mogelijke structuur en bestedingsopties omgevingsfonds
Waterschap denkt aan een omwonendenregeling en een wijk/dorpenregeling. Is er ook behoefte aan
besteding in een groter gebied via bijv. een gebiedsfonds? In Zutphen zijn wijken/dorpen vrij om
bijdrage te besteden (dus ook in buitengebied).
5.
Proces en planning om beide nader uit te werken
Waterschap wil overlast minimaliseren EN een regeling voor financiële participatie opzetten die
rekening houdt met de wensen van het gebied. Gebied (bewoners en OAR) kans geven om zich te
verdiepen in financiële participatie en voorkeuren/wensen uitspreken zodat ze deze kunnen
meenemen in besluitvorming. Op moment dat de turbines draaien (voorzien in Q2 van 2022,
afhankelijk van Raad van State) wil het waterschap dat de regeling operationeel is, want dan ook is
sprake van evt. overlast. We hebben dus tijd!
Wat is bespreekbaar en wat niet voor het waterschap? Niet bespreekbaar: eerder genoemde
uitgangspunten (die overigens goed werkbaar zijn in Zutphen).Bespreekbaar: afstand waarbinnen
een omwonendenregeling van kracht is (dus welke woningen doen mee)
Hoe verder:
-

We hebben tijd (turbines draaien nog niet)
Meeliften met ervaringen Zutphen
Omgeving verdiepen in financiële participatie, hoe gaan we dit doen?

Het waterschap ziet graag dat de omgeving meedoet in het concretiseren van de financiële regeling:
via de OAR en een Bewonersplatform. Namens de direct omwonenden (bewoners Kievitstraat) zit er
een bewoner in de OAR en daar zijn we blij mee. Voorlopig ziet de OAR dit als Bewonersplatform
waarbij de wens is om ook andere direct omwonenden willen vragen om deel te nemen aan het
Bewonersplatform. Dit heeft tijd nodig.

5. Wvttk
Geen bijzonderheden

