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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 en Eefde-West. De
duurzaam opgewekte energie die de drie windturbines opleveren staat gelijk aan het
stroomverbruik van circa 6.700 huishoudens. Via deze gezamenlijke nieuwsbrief
informeren we u over de laatste stand van zaken.

Omgevingsvergunning verleend
De gemeenteraad van Zutphen heeft deze week definitief ingestemd met de bouw van drie
windturbines ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West.
Het college van B en W heeft daarom deze week een omgevingsvergunning verleend voor
de bouw van de turbines Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ambities van
Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind (initiatief van 4 lokale energiecoöperaties) om
verantwoordelijkheid te nemen in het tegengaan van klimaatverandering door zelf duurzame
energie op te wekken.
De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken worden volgende week gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Meer informatie vindt u in de loop van volgende week op de
website van de gemeente Zutphen: www.zutphen.nl.

Aandacht voor zorgen inwoners
We beseffen dat er nog steeds zorgen leven bij de
direct omwonenden. We blijven ons inspannen om
die, waar mogelijk, met aanvullende maatregelen weg
te nemen.
Ons uitgangspunt is dat we streven naar zo min
mogelijk hinder voor omwonenden.
Hierover zullen we afspraken maken met omwonenden en andere belanghebbenden in de
opgerichte Omgevingsadviesraad. Daarnaast blijven we waar nodig één op één in gesprek
met individuele bewoners over hun specifieke situatie. In de Omgevingsadviesraad maken we
ook concrete afspraken over hoe omwonenden gaan meedelen in de opbrengsten van de
windturbines.

Zodra de turbines geplaatst worden gaan we ook de maatregelen uit het vastgestelde
landschappelijke inpassingsplan uitvoeren. Dit houdt onder andere het aanplanten van
boomrijen op perceelsgrenzen in. Ook gaan we samen met direct omwonenden kijken naar
beplanting op specifieke plekken in tuinen om zo het zicht op de turbines vanuit woningen en
tuinen zoveel mogelijk te beperken.

Omgevingsadviesraad over geluid en
slagschaduw
Het bewonersplatform Eefde West heeft
aangegeven dat bij omwonenden nog veel vragen
leefden rondom de onderzoeken naar slagschaduw
en geluid. Op 18 september is daarom een speciale
Omgevingsadviesraad georganiseerd waar ook
direct omwonenden waren uitgenodigd.
Op deze avond zijn een geluidspecialist van adviesbureau Royal HaskoningDHV en een
specialist van ROM3D uitgebreid ingegaan op alle vragen die er leefden.
Met een simulatie is het optreden van slagschaduw gedurende het jaar in beeld gebracht. Zo
werd bijvoorbeeld duidelijk dat bij de dichtstbijzijnde woning van maart tot oktober geen
slagschaduw optreedt, maar in het late najaar en de winter juist relatief veel. Voor andere
woningen kan de situatie weer anders zijn. Samen met bewoners zal daarom per woning
gekeken worden naar de beste oplossing om hinder te voorkomen. Tijdens de bijeenkomst
van de Omgevingsadviesraad is ook afgesproken dat ter informatie nog enkele aanvullende
berekeningen en visualisaties worden gemaakt.

Vervolgproces
Parallel aan het voortzetten van het overleg met de omgeving en eventuele
beroepsprocedures gaan we dit najaar een aantal zaken in gang zetten. Dit houdt onder
andere het volgende in:
•
•
•

voorbereiding van de aanbesteding van de windturbines
voorbereiden van de netaansluiting bij de netbeheerder
aanvraag van de SDE+-subsidie

Zodra hier meer over bekend is, zullen we u daar weer over informeren.
Heeft u in de tussentijd vragen voor Waterschap Rijn en IJssel? Neem dan contact op
met Peter Brokke: p.brokke@wrij.nl, 0314-369574. Heeft u vragen voor IJsselwind?
Neem dan contact op met otto@ijsselwind.nl, 06-54297185.
Meer informatie vindt u ook op onze websites www.wrij.nl/windenergie en
www.ijsselwind.nl.

Open dag rioolwaterzuivering en grondstoffenfabriek Zutphen op
5 oktober
Rioolwaterzuiveringen zijn tegenwoordig fabrieken waar schoon water, schone energie én
waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Eén van deze grondstoffen is Kaumera.
Kom kijken in de eerste fabriek ter wereld die deze nieuwe innovatieve grondstof
produceert!
Door de unieke eigenschappen zijn er oneindig veel toepassingen mogelijk die voorheen
alleen met chemische grondstoffen gerealiseerd konden worden. Ook het gebouw zelf is
met duurzame materialen gebouwd. Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven werken
zo samen aan een wereld met minder afval, minder CO2 uitstoot en meer duurzame
grondstoffen.
Bezoek de rioolwaterzuivering en grondstoffenfabriek Kaumera op zaterdag 5 oktober.
Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. De open dag wordt gehouden van 10.00 uur
tot 14.30 uur. Locatie: Oostzeestraat 5, Zutphen. Meer info: www.wrij.nl/opendag.

