Verslag Overleg Omgevingsraad Windpark Koningspleij
Westervoort, 18 september 2017
Aanwezig
Bernard Penninks
Ed van Karnenbeek
Marc Smit
Henry van Essen
Paul Ligtenberg
Dirk Hoekendijk
Kevin Rijke
Otto Munters
Maurice Heuveling
Jacqueline Otten
Marion Visser (toehoorder)
Matthijs Oppenhuizen (toehoorder)
Erwin Coolen (toehoorder)
Danielle van Woerden (toehoorder)
Judith van de Geer (toehoorder, concept verslag)
Raymond Reesink (onafhankelijk voorzitter, eindredactie verslag)
Agenda
Op de agenda staan de volgende punten en de voorzitter licht deze toe:
1. Afspraken rondom het functioneren van de omgevingsraad op basis van het
toegezonden voorstel
2. Een overzicht van de tijdslijn: wat is de besluitvorming en wat zijn de
stappen in de besluitvorming
3. Het voorbereiden op het advies over turbinekeuze met wegingscriteria en de
rol van de omgevingsraad daarin.
Aanvullend worden de volgende vragen gesteld:
4. Kunnen we ook afspraken die verder gaan dan de planvorming, naar de fase
van realisatie en exploitatie? Kunnen we komen tot afspraken over na de
realisatie, als de windturbines eenmaal draaien?
5. Kunnen we stilstaan bij het Omgevingsfonds?
1. Afspraken functioneren Omgevingsraad
De voorzitter toetst bij de aanwezigen het “Voorstel afspraken Omgevingsraad
Windpark Koningspleij” dat voor de vergadering is toegestuurd. Aanpassingen
en aanvullingen zijn hieronder onderstreept weergegeven. Samen met de
bestaande tekst zijn dit de afspraken die in het overleg zijn vastgesteld.
Rol Omgevingsraad (OGR)

De Omgevingsraad van het Windpark Koningspleij heeft tot doel:
• omwonenden en belanghebbenden te informeren over de voortgang van het
project
• omwonenden en belanghebbenden in een adviesrol te betrekken bij het
nemen van besluiten over 1) (het afwegingskader bij) de turbinekeuze; 2) de
gang van zaken bij het aanleggen / realiseren van de turbines; 3) het
omgevingsfonds. In het omgevingsfonds is de stem van de Omgevingsraad
zwaarwegender dan op de andere punten.
• De Omgevingsraad kan ook een rol krijgen in de exploitatiefase. Daarover
worden nadere afspraken gemaakt.
Deelnemers
• In de Omgevingsraad zitten omwonenden en belanghebbenden. Deze
deelnemers kunnen vertegenwoordiger van een achterban zijn, maar er ook
op eigen titel zitten. Certificaathouders / participanten in het Windpark
worden hier niet onder verstaan.
• We streven naar maximaal 20 deelnemers.
• Deelnemers kunnen zich laten vervangen; voor de voortgang is het wenselijk
dat mensen die aanschuiven vooraf worden bijgepraat over gemaakte
afspraken en de al gedeelde inhoud.
• In de Omgevingsraad schuiven ook toehoorders aan (initiafiefnemers,
vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem). Ze zijn in principe altijd
aanwezig voor toelichting bij aanvang van het overleg. Op verzoek van de
omgevingsraad kunnen zij het overleg (tijdelijk) verlaten.
• Bijeenkomsten van de Omgevingsraad zijn niet openbaar.
• De Omgevingsraad probeert een afspiegeling te zijn van de omgeving, en een
plek voor inbreng vanuit die omgeving. Deelname van raadsleden van de
gemeente Arnhem aan de Omgevingsraad is niet gewenst; voor raadsleden
van de gemeente Arnhem is de gemeenteraad de aangewezen plek voor het
gesprek/besluitvorming over het windpark.
Adviesrol en totstandkoming advies
• De Omgevingsraad geeft advies over 1) (het afwegingskader bij) de
turbinekeuze; 2) de gang van zaken bij het aanleggen / realiseren van de
turbines; 3) het omgevingsfonds.
• De initiatiefnemers wegen adviezen van de OGR tegen o.a. economische,
technische en juridische kaders en nemen het uiteindelijke besluit.
• Deelnemers worden gevoed met alle relevante informatie en documenten om
een goede inhoudelijke afweging te kunnen maken.
• Tijdige informatie is belangrijk; als richtlijn hanteren we een termijn van –
waar mogelijk - twee weken voor een overleg.
• Het is belangrijk dat de omgevingsraad op de hoogte is van het tijdspad van
de besluitvorming, en dat de vergaderplanning hierop aansluit.
• De initiatiefnemers lichten de gemaakte weging en keuzes toe en leggen
daarmee uit wat er met het advies van de OGR is gedaan.
• De OGR streeft in het overleg naar eenstemmigheid in haar advies; waar die
overeenstemming er niet is worden meerderheids- en
minderheidsstandpunten in verslaglegging zichtbaar gemaakt.

•

Deelname aan de OGR committeert deelnemers niet aan besluitvorming
rondom het Windpark, daar die in handen ligt van de initiatiefnemers.

Initiatief overleg en agenda
• Deelnemers uit de omgeving kunnen, waar dit past binnen de rol van de OGR,
initiatief nemen voor overleg en onderwerpen agenderen. Ook toehoorders
(initiatiefnemers en gemeente) kunnen overleg en onderwerpen agenderen.
Verslaglegging
• Van het overleg wordt een verslag gemaakt. Om de vrijheid van spreken te
bevorderen, en omwille van efficiency is dit geen woordelijk/hoofdelijk
verslag, maar een samenvattend overzicht waarin de inbreng, de meningen,
de afwegingen en de afspraken worden vastgelegd.
• De onafhankelijk voorzitter voert de eindredactie over het verslag.
• De voorzitter stuurt het conceptverslag aan de deelnemers (inclusief
toehoorders). Zij hebben vijf werkdagen (of een andere overeengekomen
termijn) de tijd voor aanpassingen in het verslag om gezamenlijk te komen
tot een getrouwe weergave van wat er is gezegd.
• Opmerkingen over het verslag worden alleen aan de voorzitter gestuurd. De
voorzitter verzamelt de opmerkingen, weegt deze reacties en verwerkt ze tot
een definitief verslag,. De vz deelt ook het commentaar op het conceptverslag.
• Het definitief verslag wordt openbaar gemaakt.
• Standpunten, ideeën en informatie die van belang zijn voor de OGR, maar niet
in het overleg ter sprake zijn gekomen, kunnen via de voorzitter worden
geagendeerd en gedeeld.
• Mocht er discussie ontstaan en blijven over de inhoud van het verslag, dan
wordt dit in het daaropvolgend overleg besproken. Desgewenst kan worden
teruggevallen op een geluidsopname van het overleg. Deze geluidsopname is
alleen bedoeld ter ondersteuning van de verslaglegging en wordt door de
voorzitter gewist als het verslag definitief is.
Communicatie vanuit Omgevingsraad
• Deelnemers kunnen op eigen initiatief hun achterban informeren en
raadplegen
• Deelnemers spreken niet namens de OGR zonder voorgaande afstemming in
het overleg.
• Basis voor communicatie namens de OGR is altijd het vastgesteld verslag.
• De voorzitter is contactpersoon voor eventuele vragen van media / pers. De
voorzitter doet geen uitspraken namens de omgevingsraad, anders dan wat
al openbaar is via de verslagen.
Frequentie van overleg
• Afhankelijk van inhoud en het proces, op basis van gezamenlijke afspraken.

Functioneren van de OGR en de voorzitter
• De voorzitter bewaakt het proces en de afspraken.
• De voorzitter heeft geen inhoudelijk belang bij de uitkomsten van het proces.
• Periodiek is het functioneren van de OGR onderwerp van gesprek in het
overleg, en daar hoort ook (het vertrouwen in) het functioneren van de
voorzitter bij. Bij onvoldoende vertrouwen wordt gezamenlijk naar
vervanging van de voorzitter gezocht.
2. Tijdslijn
Erwin Coolen (Pleij BV) licht de tijdslijn toe. Als het gaat om de planning het
belangrijk om vanuit de Omgevingsraad eind oktober uitsluitsel te geven over de
criteria, zodat dit kan worden meegenomen in de request for quotation (RFQ)
van begin november. Afgesproken wordt hiervoor twee bijeenkomsten te
houden; één om inhoudelijk door te kunnen praten, een om tot een advies te
komen. De data staan hieronder onder de afspraken.

3. Voorbereiden op het advies over de wegingscriteria
De initiatiefnemer licht desgevraagd toe dat in de voorselectie geen expliciete
criteria zijn meegenomen, alleen de bandbreedte van de vergunning was van
belang. Er zijn courante leveranciers geselecteerd. Om toch de onafhankelijkheid
van deze selectie te kunnen toetsen doet de initiatiefnemer de toezegging om op
advies van de omgevingsraad eventuele aanvullende leveranciers toe te voegen

aan de RFQ, en wordt de RFQ light met de OGR gedeeld, op voorwaarde van
vertrouwelijkheid.
Er is behoefte aan een expert die kennis kan inbrengen, en kan meekijken en denken met de OGR . De gemeente biedt aan om budget beschikbaar te stellen
om de omgevingsraad in staat te stellen onafhankelijk advies in te kopen.
Gedane suggesties betreffen Lectoraat Duurzame Energie op de HAN (lectoren
Mascha Smit en Piet Zonneveld) zij kunnen een eerste ingang zijn. Het is aan de
omgevingsraad om te beslissen met wie zij in zee gaan. Om onderling de
afstemming op te starten zal de voorzitter de mailadressen verspreiden onder
de deelnemers. Aansluitend kan er dan onafhankelijke expertise worden gezocht.
Er wordt afgesproken om twee sessies te organiseren in oktober, een om te laten
informeren door de expert, en een om te beslissen over het advies aan de
initiatiefnemers als het gaat om de wegingscriteria bij de turbinekeuze. De
initiatiefnemer zegt toe aan de expert inzage te geven in de stukken. De
discussie wordt binnenskamers gevoerd, specifieke informatie over
rugnummers en namen wordt niet gedeeld. Er wordt geen officieel verslag
gemaakt van de bijeenkomsten.
De planning voor deze sessies is als volgt:
Eerste sessie: woensdag 11-10 of donderdag 12-10 (afhankelijk van expert) op
IPKW. Tweede sessie: donderdag 26-10.
4. Rol omgevingsfonds
De initiatiefnemer licht op verzoek toe: vanuit het project wordt vanuit de
opbrengst van de turbines een omgevingsfonds in leven geroepen. Dit fonds
komt ten goede aan de omgeving, en het is aan de omgeving om dit fonds te
beheren en te beslissen hoe dit uit te geven. Een omgevingsfonds is nog een vrij
nieuw concept, er is in den lande nog niet veel ervaring mee. De OGR wordt ten
aanzien van het omgevingsfonds om advies gevraagd over a) hoe kaderen we af
wat we onder omgeving verstaan; b) hoe worden de gelden beheerd; c) waaraan
worden de gelden besteed? De initiatiefnemer geeft aan dat de NWEA (De
Nederlandse WindEnergie Associatie, rr) een gedragscode heeft die leidend is bij
het bepalen van welk deel van de opbrengsten van de turbines naar het
omgevingsfonds gaan.
5. Rol Omgevingsraad in de exploitatiefase
Er is een suggestie om de omgevingsraad nog te laten voortbestaan als de
turbines eenmaal draaien. Het is voor de omgevingsraad van belang om ook dan
in overleg te kunnen gaan met de initiatiefnemers over effecten en gedane
afspraken. Het is belangrijk om ook op dat moment helder te zijn over de
bevoegdheid en de mogelijkheid voor andere deelnemers om aan te sluiten.
Aanwezigen (inclusief toehoorders) erkennen het belang van overleg ook na
realisatie van de turbines en zijn bereid om na te denken over de invulling van
dit overleg.

Overzicht acties
• Delen mailadressen (vz)
• Voordracht voor expert (leden omgevingsraad)
• (Financiële) afspraken maken met voorgedragen expert (vz, gemeente
Arnhem)
• Eerste bijeenkomst (alleen deelnemers) beleggen op 10-11 oktober
• Tweede bijeenkomst (alleen deelnemers) op 26-10.
• Delen van de RFQ light (initiatiefnemer)

