OmgevingsAdviesRaad windpark IJsselwind
Verslag bijeenkomst OAR op 8 oktober 2019
Aanwezig
Joke Lubberding – Bewoners Platform
Koen Defyn - Dorpsraad Eefde
Erica van den Hoorn - Wijkteam Noorderhaven
Rob Rietveld - NLVOW
Mariska Mentink – gemeente Lochem
Harold Jochems - Bewoners Platform
Nathalie Vrancken - voorzitter
Otto Hettinga – IJsselwind
Sjoukje Rikkerink – Waterschap Rijn en IJssel

Verhinderd
Klaas Bron - Bewoners Platform
Peter van Dijk – gemeente Zutphen
Lex de Goede – Eefde Tegenwind
Peter Brokke – Waterschap Rijn en IJssel
Wijkteam Noordveen

Opening en mededelingen
Terugblik OAR special geluid en slagschaduw
Er wordt overwegend positief teruggekeken naar de OAR special van 18 september. Al konden niet
alle vragen beantwoord worden door afwezigheid (ziekte) van de geluidspecialist. Met een
aanvullende notitie die is nagestuurd is dit verholpen. In de notitie zijn o.a. de slagschaduw
contouren in uren per jaar opgenomen en een worst case geluidsberekening. Deze wijst uit dat de
maximale belasting op de gevel door de windturbines 42 dB is.
Joke had graag gezien dat er meer “uur-lijntjes” op de kaart hadden gestaan. Zij vraagt ook de
garantie dat er nooit meer dan 42 dB belasting is. Aangegeven wordt dat het een worst case is, maar
dat in uitzonderlijke omstandigheden weersomstandigheden de belasting een keer hoger kan
uitvallen.
Verslag en actie-afsprakenlijst
Het verslag van 22 augustus wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van verslag: IJsselwind en het waterschap staan in de basis positief tegenover een
planschade-regeling vooraf waarbij bewoners individueel vooraf een voorstel krijgen. De
(on)mogelijkheden van de regeling worden op dit moment door de initiatiefnemers onderzocht. Het
bestuur van het waterschap en van IJsselwind zal hierin een keuze moeten maken.
Initiatiefnemers koppelen stand van zaken in volgende OAR terug. Actie initiatiefnemers
Naar aanleiding van de afsprakenlijst: initiatiefnemers hebben aangegeven dat met (clusters van)
bewoners afspraken worden gemaakt over de inregeling van de stiltandvoorziening slagschaduw
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners. Erica vraagt hoe
de OAR op de hoogte kan blijven of en welke afspraken met bewoners zijn gemaakt. Afgesproken is
dat de OAR wordt geïnformeerd als afspraken met een bewoner/cluster van bewoners is gemaakt.

Bewonersregeling
In de bewonersbijeenkomst (17 juni) georganiseerd door het Bewonersplatform zijn een aantal
wensen/suggesties verzameld ten aanzien van de bewonersregeling. De OAR heeft hier een
standpunt over ingenomen:
•

Bewonersplatform stelt voor een straal van 850 m te hanteren, maar stelt voor de woningen
achter de spoordijk buiten de regeling te laten omdat de spoordijk de hinder wegneemt. De OAR
is van mening dat er zonder uitzondering een straal van 850 m moet worden gehanteerd. Ook
voor de spoordijk zijn er situaties van woningen van waaruit de turbines niet wordt
gezien/gehoord.

•

•
•

Bewonersplatform stelt voor een hinder-afhankelijke factor in de bewonersregeling op te
nemen. De OAR is van mening dat in het afstandscriterium met de gekozen kromme (hogere
bijdrage dichtbij, lagere veraf) ook indirect een hinderfactor zit. Immers geluid neemt af naar
afstand en dat geldt ook voor de landschapsopvulling van de molen. Daarnaast kan nu ergens
een boom en gebouw staan voor de molens, maar wat als deze op termijn wordt weggehaald (en
vice versa). Hier kan geen transparante en uitlegbare regeling voor worden gemaakt. Wel kan er
nog gekeken worden of de kromme moet worden aangepast. Waardoor dichtbij een groter
aandeel krijgt.
Bewonersplatform vraagt onderscheid te maken naar woningen en bedrijfswoningen in mate
van bijdrage. OAR wil geen onderscheid maken. Regeling geldt voor alle woningen waarin wonen
in toegestaan.
Het bewonersplatform vraagt of er geen groter deel dan 1/5 van de winst in het gebiedsfonds
kan worden gestort. Initiatiefnemers geven aan dat vanaf begin 1/5 is toegezegd en dat dat niet
verandert.

Het bewonersplatform bespreekt deze standpunten van de OAR in de volgende bijeenkomst van het
platform. Daarnaast wordt met hen besproken hoe om te gaan met bewoningsmutatie tijdens 20
jaar dat turbines draaien. Actie bewonersplatform

Afsluiting
Volgende OAR
• 20 november, 20.00 uur
• Onderwerpen: planschade, wat is winst, dorpenregeling
Rondvraag
• geen

