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Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind willen drie windturbines realiseren
langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in
Zutphen. De duurzaam opgewekte energie die de drie turbines opleveren
staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 6700 huishoudens. Via deze
gezamenlijke nieuwsbrief informeren we u over de laatste stand van zaken.

Zelf verantwoordelijkheid nemen
Met de drie windturbines willen IJsselwind
en Waterschap Rijn en IJssel een bijdrage
leveren aan het verminderen van onze
CO2-uitstoot en zo hun
verantwoordelijkheid nemen in de
overgang naar duurzaam opgewekte
energie. ‘Niet afschuiven op anderen,
maar kijken wat we zélf kunnen doen’,
aldus Maarten Delen. Hij zit namens
energiecoöperatie LochemEnergie in het
bestuur van IJsselwind. Eind juni stond hij
samen met heemraad Antoinet van
Helvoirt van het waterschap in de
Zutphense Koerier stil bij de huidige
plannen. De volledige tekst van het
interview leest u op de laatste pagina’s van
deze nieuwsbrief.

Bewonersplatform en Omgevingsadviesraad
Voor een goede dialoog met direct omwonenden en om concrete afspraken te maken
over bijvoorbeeld het beperken van overlast, landschappelijke inpassing en financiële
participatie zijn Bewonersplatform Eefde-West en een brede Omgevingsadviesraad
opgericht. Beide worden ondersteund door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines (NLVOW). De Omgevingsadviesraad bestaat uit het
Bewonersplatform Eefde-West, stichting Eefde Tegenwind, Dorpsraad Eefde, de
wijkteams Noordveen en Noorderhaven, de gemeenten Zutphen en Lochem en de
initiatiefnemers: waterschap en IJsselwind.
Heeft u een vraag of opmerking voor de Omgevingsadviesraad? Stuur dan een mail naar
p.brokke@wrij.nl of info@ijsselwind.nl.

Contouren financiële participatie
Binnen het Bewonersplatform en de
Omgevingsadviesraad wordt onder andere gesproken
over financiële participatie voor omwonenden. Het
waterschap en IJsselwind willen dat 20% van de winst
van de windturbines ten goede komt aan de omgeving.

Inmiddels is er op hoofdlijnen overeenstemming over hoe de financiële participatie vorm kan
krijgen. Het voorstel is dat direct omwonenden binnen een straal van 800 meter een individuele
financiële vergoeding krijgen, die hoger is naarmate mensen dichter bij de windturbines wonen.
Grofweg gezien valt deze circa 800 meter samen met de grens van de bebouwde kom in Eefde.
Met name inwoners in het buitengebied zullen namelijk de gevolgen van de drie windmolens
ervaren. Daarnaast zullen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven
jaarlijks een bijdrage ontvangen vanuit het windpark.
De komende maanden wordt met de direct omwonenden verder gesproken over de hoofdlijnen
van de regeling. Op basis daarvan worden de details van de bewoners- en de dorpenregeling
verder uitgewerkt met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad. De besturen van het
waterschap en IJsselwind stellen de regeling uiteindelijk vast.

Forumspecial
Op 4 juli jl. hield de gemeenteraad van Zutphen een Forumspecial over de windturbines.
Diverse betrokkenen – variërend van het college van B&W en de inwoners van Eefde tot
wij als initiatiefnemers– gaven presentaties en lichtten hun standpunt toe. Raadsleden
en andere aanwezigen werden ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. U
kunt de verschillende presentaties terugvinden op de website van de gemeente
Zutphen: https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/forumspecialwindmolenplan-ijsselwind

Planning
In de periode 22 maart tot 3 mei hebben de plannen
voor de windturbines en alle bijbehorende stukken ter
inzage gelegen bij de gemeente Zutphen. De
ingediende zienswijzen worden nu beoordeeld. Op basis
daarvan stelt het college van B&W een reactienota op.

De gemeenteraad neemt vervolgens op 23 september een definitief besluit over het plan en
de benodigde bestemmingsplanwijziging. Bij een positief besluit gaan we over tot de
voorbereidingen van selectie, aankoop en bouw van de windturbines.
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 23 september vinden nog twee openbare
bijeenkomsten plaats:
•

Inspraakforum 2 september: Bij deze bespreking is er gelegenheid om in te spreken.
Om voldoende ruimte te bieden aan de insprekers is daarom deze extra avond
ingelast, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling de week erna.

•

Inhoudelijk Forum 9 september: In dit reguliere forum vindt het onderlinge gesprek
plaats tussen de fracties.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze websites www.wrij.nl/windenergie en www.ijsselwind.nl.
Heeft u vragen voor Waterschap Rijn en IJssel? Neem dan contact op met Peter Brokke,
p.brokke@wrij.nl, 0314-369 369.
Heeft u vragen voor IJsselwind? Stuur dan een mail naar info@ijsselwind.nl of bel met Otto
Hettinga 06-54297185

Artikel Zutphense Koerier:

'We kunnen niet zonder windenergie'
Windenergie is schoon, goedkoop en
onuitputtelijk. Als we als regio de
klimaatdoelen serieus nemen, dan zal men er
gebruik van moeten maken. Dat is de
overtuiging van IJsselwind en van Waterschap
Rijn en IJssel, gezamenlijke initiatiefnemers van
de drie geplande windturbines tussen Zutphen
en Eefde-West. Maar ze vinden het wel
absoluut noodzakelijk om de hinder voor de
omwonenden zoveel mogelijk te beperken en
de omgeving serieus te laten delen in de opbrengst.
Antoinet van Helvoirt heeft in haar werk als heemraad van het waterschap heel direct te maken met
de gevolgen van klimaatverandering. "De extreme droogte van vorige zomer, de enorme piekbuien.
Dat raakt het waterschap in de ziel. Het risico op wateroverlast en watertekorten loopt op door de
klimaatverandering. We willen echt onze bijdrage leveren aan het tegengaan en beperken van
klimaatverandering door energieneutraal te gaan werken. Dat doen we door energiebesparing maar
ook door zelf duurzame energie op te wekken op onze zuiveringen, met zonnepanelen en met
wind."
Pluspunten ten opzichte van de zon
Van Helvoirt: "Windenergie is een efficiëntere techniek dan zonne-energie. Bovendien legt een
windturbine een aanzienlijk minder grote claim op het landschap dan een enorm grondoppervlak
met zonnepanelen. En mocht er over 20 jaar een betere nieuwe techniek beschikbaar zijn, dan kun
je zo'n windturbine gemakkelijk opruimen en is het landschap weer intact."
IJsselwind is een samenwerkingsverband van de burger-energiecoöperaties van Zutphen, Brummen,
Voorst en Lochem. Maarten Delen zit in het bestuur van IJsselwind namens LochemEnergie. Hij
ondersteunt het betoog van Van Helvoirt met concrete cijfers: "Als je met zonnepanelen de energie
zou willen opwekken van drie windmolens, dan moet je 30 tot 40 hectare grond volleggen met
panelen. Ook de recyclekosten van de materialen ligt bij windturbines veel lager. Bovendien heb je
geen last van dag en nacht en van zomer en winter. Dat zijn allemaal pluspunten van windenergie.'
Verantwoordelijkheid niet afschuiven
Uitgangspunt van de lokale energiecoöperaties is zélf verantwoordelijkheid voor de energietransitie
nemen. Delen: 'Niet afschuiven op anderen, maar kijken naar wat we zélf kunnen doen. De eerste
resultaten hebben we als coöperaties geboekt met zonne-energie, maar alleen daarmee gaan we
het bij lange na niet redden. Het gaat om een slimme mix van besparen en duurzame
energiebronnen. Windenergie is daarin onmisbaar. Wat LochemEnergie betreft zullen er ook op
andere locaties in Lochem en de Stedendriehoek windmolens gerealiseerd moeten worden.'

Intensief overleg met omwonenden is een absolute vereiste, dat is voor beide initiatiefnemers vanaf
de allereerste planvorming het uitgangspunt geweest. Van Helvoirt was zelf voor het waterschap
aanwezig bij de eerste buurtgesprekken om de zorgen van burgers te bespreken. Dit overleg vindt
inmiddels plaats in het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad. "Wij willen er alles aan doen
wat in ons vermogen ligt om overlast door geluid en slagschaduw te verminderen of weg te nemen',
zegt Van Helvoirt. 'Zo is er een wettelijke norm dat je een bepaald aantal uren slagschaduw mag
veroorzaken op een venster. Wij hebben gezegd: we streven naar nul uren slagschaduw. Dan maar
wat minder opbrengsten."
Geen winstoogmerk

Maarten Delen: "IJsselwind en het Waterschap gaan niet uit van wat moet, maar van wat in
redelijkheid en goed overleg mogelijk is. Natuurlijk is niet iedereen blij met de windturbines in de
directe omgeving. Dat is ook zo bij de aanleg van een nieuwe weg, een nieuwe wijk of een
uitbreiding van het spoor. Maar we doen er samen met het waterschap alles aan om mensen
tegemoet te komen. En we zijn heel blij dat ondanks de meningsverschillen de tegenstanders met
ons in gesprek blijven."
Van Helvoirt: "Als we als waterschap lasten naar een gebied brengen, willen we ook een deel van de
lusten bij de omwonenden laten landen. Wij zijn geen commerciële partij die gaat voor zoveel
mogelijk winst. Wij gaan voor de maatschappelijke winst. Daarom delen we, net als IJsselwind, 20%
van de opbrengst met de omgeving. De komende maanden wordt met de direct omwonenden
verder gesproken over de hoofdlijnen van een regeling voor de bewoners en het gebied. Op basis
daarvan worden de details van de bewoners- en dorpenregeling verder uitgewerkt met het
Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad."
Delen: "Als energiecoöperaties is ons belangrijkste doel lokaal duurzame energie opwekken. Een fors
deel van de opbrengst van de windenergie is voor de omwonenden. Het overige geld verdwijnt zeker
niet in de zakken van aandeelhouders. De energiecoöperaties gebruiken het voor nieuwe duurzame
initiatieven. Onze leden hebben daarin het laatste woord."

