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1. Opening en mededelingen
Kennismaken met voorzitter Nathalie Vrancken
• Nathalie Vrancken, de beoogde voorzitter voor de OAR, zit deze vergadering voor. Eerste
kennismaking via voorstelronde.
• Nathalie vraagt wat de OAR van haar als voorzitter verwacht:
o Onafhankelijk, neutraal en technisch voorzitter
o Oog voor proces, ook bij situaties waarbij een verschil van inzicht/mening bestaat
o Ruimte geven voor gedachtenuitwisseling, maar uiteindelijk trechteren naar to
the point besluiten
o In goede banen leiden van een deels creatief proces tot een concreet resultaat.
Concept verslag OAR 3 april
• Met inachtneming van enkele redactionele opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
• ACTIE: Otto past het verslag aan en maakt deze definitief
• BESLUIT en ACTIE: de definitieve verslagen worden openbaar gemaakt via de website
van de gemeente Zutphen. Anderen kunnen op hun sites doorlinken naar de site van
Zutphen. Peter van Dijk zorgt voor publicatie op de site.
Besluitvorming door de gemeenteraad
• Peter van Dijk geeft aan dat de gemeenteraad op 29 september 2019 besluit over
bestemminsplan en vergunning voor het windpark.
• Omdat veel insprekers bij het raadsforum worden verwacht zijn er twee fora-data
gepland: 2 september 2019 voor alle insprekers, 9 september 2019 voor de
forumbehandeling.
• Om de raad alle noodzakelijke informatie te verstrekken en alle belanghebbenden de
mogelijkheid te geven informatie en hun visie met de raad te delen is een forum special
gepland op 4 juli 2019. Hier krijgen Bewoners, Eefde Tegenwind, OAR, gemeente en
initiatiefnemers spreektijd.

•

ACTIE: Peter van Dijk stuurt eind mei een procesmemo aan de OAR over de opzet van de
Forum Special.

Ter inzage stukken en advies Commissie MER
• Alle stukken hebben tot 2 mei 2019 te inzage gelegen. Er zijn bij de gemeente 61
inspraakreacties ingediend.
• De Commissie MER publiceert op korte termijn haar toetsingsadvies.
• ACTIE: Otto mailt toetsingsadvies aan OAR

2. Hoe om te gaan met hinder
Rob Rietveld presenteert een aantal slides met bespreekpunten, aandachtspunten en
wensen vanuit het Bewonersplatform (presentatie is als bijlage toegevoegd).
Belangrijkste vragen vanuit de het Bewonersplatform, zijn initiatiefnemers bereid:
• Een 0-opname (gebouwen, wegen en belendende percelen) te verrichten?
• Te komen tot een 0-slagschaduwoptie voor alle omwonenden en is een bonus/malussysteem een optie?
• Aanvullende lichthinder beperkende maatregelen te nemen?
• Aanvullende geluidhinder beperkende maatregelen te nemen?
• Op termijn de kosten voor second opinion geluidsberekening door bewoners te betalen?
• Aanvullende onderzoek uit te voeren naar geurverspreiding GMB-pijp?
• OAR een rol te geven in de aanbesteding van de turbines waar het gaat om
hinderbeperking?
ACTIE: Initiatiefnemers reageren volgende OAR op deze vragen
ACTIE: Initiatiefnemers gaan met fam. Lubberding samen door simulatiemodel om
gezamenlijk een goed beeld van de te verwachten slagschaduw te krijgen
ACTIE: Mariska deelt RIVM-onderzoek over geurverspreiding door windturbines

3. Uitgangspunten delen winst met omgeving
Rob Rietveld presenteert een aantal slides met daarin eerste uitwerking uitgangspunten
vanuit het BewonersPlatform (zie bijgevoegde presentatie):
• Woningen tot 850 m in buitengebied-> omwonenden regeling
• Individuele vergoeding omwonendenregeling is combinatie lineair en exponentieel
• Individuele vergoeding omwonendenregeling met cumulatie (berekent vanaf elke molen)
• Bebouwde kom -> dorpenregeling voor Eefde, Noordveen en Noorderhaven
• Verdeling omwonendenregeling : dorpenregeling = 1/3 : 2/3
• Geen winstdeling met ondernemers
850 meter is door bewoners vastgesteld op basis van rand bebouwde komen Eefde en op
850 m is geluid windturbines verwaarloosbaar.
Eerste reacties vanuit OAR:

•
•
•
•

Wordt sociale binding met het gebied en confrontatie met molen meegenomen?
Wordt mate van overlast meegenomen (deze is genuanceerder dan afstand)?
Wordt er voldoende rekening gehouden met bewoners overzijde IJssel?
Is jaarlijks een bedrag van €20.000 voor de dorpenregeling een bedrag dat door
dorpsraad/wijkteams jaarlijks op goede en nuttige wijze kan worden besteed aan
maatschappelijke initiatieven?
• Welke spelregels worden afgesproken voor nieuwe woningen en nieuwe bewoners?
Afgesproken is dat deze check-vragen aan de orde komen bij het bespreken van de eerste
doorrekening.
ACTIE: Rob maakt voor volgende OAR doorrekening op basis van uitgangspunten
Bewonersplatform. Daarbij wordt een lineair en een exponentieel model doorgerekend. Dat
geeft gevoel voor orde grootte bedragen als basis voor de verdere discussie. De eerste
resultaten worden eerst met het Bewonersplatform besproken.
ACTIE: Erica neemt initiatief om met dorpsraad Eefde en wijkteams Noordveen en
Noorderhaven te overleggen over mogelijke onderverdeling binnen de dorpenregeling.

4. Afsluiting
Volgende overleg OAR
• 13 juni 2019, 19.30 – 21.30 uur, Pakhuis Zutphen
Onderwerpen volgend overleg
• Eerste doorrekening bewonersregeling
• Terugkoppeling van overleg met dorpsraad/wijkteam over invulling dorpenregeling
• Hoe om te gaan met planschade
• Voorbereiding Forum Special d.d. 4 juli 2019
Korte feedback overleg
• Alle deelnemers spreken hun waardering uit over de wijze waarop Nathalie het overleg
voorzit.
• De deelnemers spreken goedkeuring uit over prettige en constructieve wijze waarop in
de OAR wordt overlegd.

