OmgevingsAdviesRaad windpark IJsselwind
Verslag bijeenkomst OAR op 16 januari 2020
Aanwezig
Peter van Dijk - gemeente Zutphen
Klaas Bron - Bewoners Platform
Erica van den Hoorn - Wijkteam Noorderhaven
Rob Rietveld - NLVOW
Koen Defyn - Dorpsraad Eefde
Lex de Goede - Eefde Tegenwind
Nathalie Vrancken - voorzitter
Otto Hettinga - IJsselwind
Joke Lubberding - Bewoners Platform
Peter Brokke - Waterschap Rijn en IJssel
Sjoukje Rikkerink - Waterschap Rijn en IJssel

Verhinderd
Mariska Mentink - gemeente Lochem
Harold Jochems - Bewoners Platform
Wijkteam Noordveen

1. Opening en mededelingen
Het verslag van 20 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
• Harold Jochems heeft aangegeven te willen stoppen met zijn deelname aan de OAR. Er wordt gezocht
naar een vervanger vanuit het Bewonersplatform.
• Er zijn 7 beroepschriften ingediend.
• Bezoek aan Enercon georganiseerd door initiatiefnemers is nu niet mogelijk uit concurrentieoogpunt
ivm de aanbesteding. Mogelijk dat het Bewonersplatform zelf een bezoek organiseert.
• Rob heeft opzet nieuwsbrief gemaakt. Stuurt deze rond. Graag deze week reageren om te verzenden.
ACTIE: Rob
• Toekomstige onderwerpen gedeeltelijk er af. Otto stuurt lijstje rond met mogelijke bespreekpunten.
ACTIE: Otto
• Besluitenlijst toesturen. ACTIE: Otto

2. Bewonersregeling
Rob presenteert overzicht van de adviezen die het Bewonersplatform heeft opgesteld voor de
bewonersregeling. Zie bijlage.
De peildatum van 1 januari 2020 mist in de presentatie, Rob voegt deze toe. ACTIE: Rob
De OAR geeft een positief advies aan de initiatiefnemers over het voorstel van het bewonersplatform over de
bewonersregeling. Initiatiefnemers leggen het advies van de OAR voor aan de besturen. ACTIE: initiatiefnemers
Een groepje woningen die net buiten de 850 meter cirkel valt aan de overzijde van het water in het
buitengebied van Voorst en Brummen zouden graag zien dat het landschap in dat gebied versterkt wordt. Deze
landschapsversterking is niet bedoeld om de turbines niet te zien, maar om het landschap te verfraaien. Otto
stelt de vraag of zij vanuit de dorpenregeling hier recht op zouden kunnen hebben.
Klaas vindt dat dit bij verplichting van landschappelijke versterking door initiatiefnemers valt. Valt volgens hem
onder investering. Dit valt echter niet onder de voorwaardelijke verplichting en is geen onderdeel van de
investering. Suggestie Rob om een extra kring om turbines te zetten voor bijvoorbeeld 1250 meter. Erica en
Koen bespreken wat de reikwijdte van de dorpenregeling. ACTIE: Erica en Koen
Erica heeft een gesprek gehad met Torenfonds (juridische entiteit), zij zouden de gelden voor dorpenregeling
kunnen beheren.
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3. Aanbesteding
Op 12 december was er een special over de aanbesteding voor de OAR en het bewonersplatform. Helaas was
het niet druk. De aanwezigen konden hun aandachtspunten aangeven en de presentatie over het
aanbestedingsproces was helder. Erica vraagt nog extra aandacht voor een goed communicatieplan zodat
gemeenten en omwonenden goed geïnformeerd worden.
Klaas geeft aan angst te hebben in de schakelkast gebruikte stof SF6 in brand vliegt en er gevaar bestaat voor
omgeving. Otto geeft uitleg over SF6 en dat er in de aanbesteding aanbieders uitgenodigd worden om met
alternatieven te komen.
Klaas wil graag snel contact kunnen hebben als er iets aan de hand is, niet voor aanbesteding maar wel een
aandachtspunt.
Er is naar aanleiding van de OAR Special een notitie opgesteld met maatregelen om omgevingshinder te
beperken. ACTIE: Eventuele opmerkingen kunnen voor 1 februari aan initiatiefnemers worden doorgegeven.
ACTIE: Rob checkt de lijst nog.

4. Scenario’s opbouw gebiedsfonds
Otto heeft een memo opgesteld met mogelijke scenario’s voor het inrichten van het gebiedsfonds. Lex wil
weten hoe de netto winst is opgebouwd. Als er gekozen wordt voor het scenario waarbij 20% van de winst
gedeeld wordt, dan zal verder gesproken moeten worden hoe winst bepaald wordt/wijze van boekhouden.
IJsselwind heeft voorkeur voor scenario 2: winstdeling. Bewonerplatform heeft voorkeur voor vast bedrag.
Joke wil graag gaan zo snel mogelijk een scenario vaststellen omdat het nu al zo lang heen en weer gaat.
ACTIE: Bijdrage aan gebiedsfonds bij de verschillenden scenario’s op basis van business case. Daar komen
initiatiefnemers op terug.
Kan het zijn dat initiatiefnemers verschillende winsten hebben en dat er verschillend wordt uitgekeerd?
Klaas en Rob bieden aan in klein comité mee te denken met gebiedsfonds-modellen. Initiatiefnemers komen
hier op terug.

5. Afsluiting
Rondvraag
Volgende keer op agenda, dorpenregeling, planschade, kan programma van eisen gedeeld worden?
Volgende OAR
• Volgende OAR is op 12 februari 2020 om 19.30 uur, mits er voldoende te bespreken is.
• De daaropvolgende OAR is gepland op donderdag 19 maart om 19.30 uur.
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