OmgevingsAdviesRaad windpark IJsselwind
Notulen Teams-bijeenkomst OAR op 10 december 2020
Aanwezig
Peter van Dijk - gemeente Zutphen
Klaas Bron - Bewoners Platform
Rob Rietveld - NLVOW
Erica van den Hoorn - Wijkteam Noorderhaven (sluit
later aan, 20.10 uur)
Lex de Goede - Eefde Tegenwind
Nathalie Vrancken - voorzitter
Otto Hettinga - IJsselwind
Joke Lubberding - Bewoners Platform
Peter Brokke - Waterschap Rijn en IJssel
Mariska Mentink - gemeente Lochem
Fion Taylor – Bewoners Platform
Jeroen Klooster – Dorpsraad Eefde
Sjoukje Rikkerink – Waterschap Rijn en IJssel

Verhinderd
Wijkteam Noordveen

1. Opening, mededelingen en verslag
•
•
•
•

De vergunning in Duiven in onherroepelijk geworden door uitspraak van de Raad van State op 9
november 2020.
13 januari 2021 is de tweede zitting bij de Raad van State voor windpark Zutphen.
Lex: Er loopt nog een andere procedure om vergunning te voegen (Onthefing NBwet i.k.v. stikstof). Is
nog onder de rechter.
Klaas: er is weer buurtplatform geweest; zullen we in vergadering verder benoemen.

2. Verslag en actie- en besluitenlijst
Opmerkingen notulen:
-

Als toevoeging op de notulen over het stukje op brief Klaas, Fion en Joke: vulling van het gebiedsfonds
op basis van omzet wordt gesteund door bewonersplatform.
Joke: Als mensen naar het gebied verhuizen gaat regeling mee naar nieuwe bewoners. Aanvullen op
notulen.

ACTIE: Rob zal burenregeling uitwerken met alle ins en outs en dan in volgende OAR er een klap op geven.

3. Landschappelijke versterking en individuele maatregelen
Initiatiefnemers reserveren een pot (€150.000) voor landschappelijke versterking en kleinschalige individuele
maatregelen om overlast te beperken. Dit is naast het gebiedsfonds. Een aanzienlijk deel van deze pot wordt
gebruikt voor het aanbrengen van nieuwe of herstellen van bestaande landschappelijke structuren. Deze zijn
als voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan de vergunning. Het resterende deel van de pot kan worden
benut voor individuele maatregelen. In de OAR willen we van gedachten wisselen over welke bewoners in
aanmerking komen en welk type maatregelen in aanmerking komt. ACTIE: Rob gaat dit onderwerp in
bewonersplatform bespreken en volgende keer het voorstel vanuit bewonersplatform op agenda zetten.
Joke: iedereen binnen de 850 meter zou in aanmerking moeten komen en dit kunnen aanvragen.
Rob zou graag de plannen/visualisaties willen inzien. ACTIE: documenten bundelen en toesturen.

Rob: geluidsisolatie wordt vaak niet toegestaan als maatregel omdat de kosten erg hoog zijn en daardoor het
budget niet toereikend is en daardoor strandt. Tevens geeft het vaak scheve situaties. Achterstallig onderhoud
wordt beloond door budget windpark. Mariska bevestigt dat geluidsisolatie erg duur is.
Jeroen wil graag iedereen een gelijk budget geven.
Joke is sceptisch omdat witte lint (bomenrij op verhoging langs rondweg) is verdwenen. Ook zonnepark heeft
niet aanplanting gehad die beloofd was. Zelf zou ze graag geluidsisolatie willen aan de woning. Bomen nemen
zon uit woning weg en neemt zicht niet voldoende weg.

4. Planschaderegeling
Rob neemt ons mee in een planschaderegeling die elders wordt gehanteerd en koppelt terug welke ideeën en
vragen bij het Bewonersplatform leven over dit onderwerp. In de OAR een rondje ideeën over de
planschaderegeling.
Bij ander windpark hebben initiatiefnemers 3 offertes voorgelegd en heeft Rob een keus gemaakt welke
taxateur de planschade heeft bepaald.
ACTIE: Initiatiefnemers bespreken intern het voorstel dat door bewonersplatform is voorgesteld.

5. Korte terugblik / evaluatie OAR
Wat vind je dat er beter kan?
Klaas: zaken nog meer concretiseren en minder zou kunnen
Otto: had gehoopt op meer interactie en samen tot creatieve oplossingen/ adviezen te komen
Joke: veel gezegd wat kan. Geen toezeggingen
Peter Brokke: fijn dat we in dialoog zijn met elkaar… mis soms de snelheid van handelen /advies. Het is
bijvoorbeeld prettig als we een complete lijst van wensen voor planschade krijgen zodat de initiatiefnemers die
mee terug kunnen nemen.
Joke: digitaal wat lastiger om een kleine aanvulling te geven
Mariska: het mag van mij ook wel wat sneller maar mogelijk is dat lastig in een proces met windmolens
Jeroen: lastig blijft dat de basis, de business case, nog buiten beeld blijft. Da geeft af en toe het gevoel van een
kaartenhuis. Verhouding OAR en bewonersplatform soms wat onduidelijk, wie gaat waarover, welke status etc.
Erica: wat beter kan: is dat zaken soms te uitgebreid worden besproken op detail. Maakt dat het in kleiner
comité sneller en effectiever kan en niet in dit gremium.
Peter van Dijk: snelheid is gevraagd maar zorgvuldigheid ook
Rob: graag lijstje terug brengen met besluiten. Als we afspraken geparkeerd hebben dan ook graag er op
zetten. ACTIE: besluitenlijst weer aanvullen en rondsturen.
Lex: eerst goede smarte afspraken, dan omgevingsvergunning. Dwingend onderdeel van het te pas de maken
gemeentelijke beleid (van Lochem). Dan krijg je vanzelf tempo.
Conclusie; sneller en concreter voorstel. Besluitenlijst komt er. Langs deze lijst verdere besluiten nemen. Geen
loze toezeggingen.
Wat doen we goed:
Mariska: aandacht voor iedereen
Lex: we proberen constructief te zijn.
Nathalie: leuke club en kundige mensen
Jeroen: betrokkenheid omgeving vasthouden
Peter van Dijk: Goede uitwisseling van standpunten wat gaat leiden tot gedragen besluitvorming
Klaas: de dialoog en inbreng van ieder gaat goed
Peter Brokke: Ondanks dat we soms meningsverschillen hebben is de sfeer goed.
Erica: mooi dat er goede intenties zijn voor een zo groot project.

6. Afsluiting

•

•

•

Rondvraag
• Hoe zorgen we ervoor dat initiatiefnemers als 1 partij worden gezien: civielrechtelijk. 1
juridisch loket vanuit omgeving.
• Otto: Onze schapenhouder heeft met de BOA van de provincie afspraken gemaakt over een
vast raster ter plaatse van de dassentunnel. Deze is niet passeerbaar voor schapen, maar wel
voor de das. Daarmee kan en mag dassentunnel tijdens daglicht gebruik blijven worden om
schapen van boerderij naar percelen overzijde rondweg te krijgen.
Onderwerpen volgende OAR
• Planschade, taxateur laten aansluiten
• Concept voorstel vanuit bewonersplatform over landschappelijke versterking en individuele
maatregelen
• Burenregeling
• Besluitenlijst
Datum volgende OAR
• Donderdag 25 februari 2021 19.30

