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Voorwoord
In mei 2016 heeft het WRIJ (Waterschap Rijn en IJssel) de omwonenden in kennis gesteld van
haar voornemen om rond de rioolwaterzuivering de Pol, gelegen tussen Doetinchem en Etten,
enkele windmolens te plaatsen. Het betreft ruim 35 gezinnen die binnen de 500 meter zone van
de mogelijke molenlocaties wonen. Eerst een informatieavond in kleine groepjes, daarna een
informatieavond voor alle gezinnen tegelijk. Het WRIJ heeft het plan opgevat om maximaal
twee windmolens op eigen terrein te plaatsen, daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er twee
windmolens van derden naast komen te staan.
Op 2 juni heeft het WRIJ een informatieavond gehouden voor alle bewoners woonachtig in de
1.000 meter cirkel. Er was sprake van een zeer lage opkomst, omdat veel gezinnen geen post
ontvingen van WRIJ en de uitnodigingen die wel werden verstuurd, vaak slechts 24 uur vooraf
werden bezorgd.
Er ontstond gelijk al een intensief en veelvuldig overleg tussen de buurtbewoners van de
Gaanderenseweg en aangrenzende straten. Zijn we hier wel blij mee? Eén van de volgende
behoeften was te weten of alleen wij er zo over dachten, of dat het gevoel binnen de hele 1.000
meter cirkel gelijk zou zijn.
Geïnspireerd door bestaande draagvlakonderzoeken hebben wij een eigen onderzoek opgezet.
Het WRIJ heeft in eerdere communicatie de bewoners van de 1.000 metercirkel als “belangrijk”
aangemerkt. Alleen zij zijn door het WRIJ geïnformeerd. Andere geïnteresseerden moesten het
maar uit de media vernemen. Deze “belangrijke” groep hebben wij begin september benaderd
met een vragenlijst. Ongeveer een week later zijn de lijsten weer opgehaald.
We hebben er bewust voor gekozen om bestaande vragen te gebruiken om suggestieve
vraagstelling te voorkomen. We wilden een objectief overzicht.
Door deze werkwijze staan er in het onderzoek een aantal niet relevante vragen. Bijvoorbeeld
Gemeenten en Rijk hebben in deze nog geen rol gehad, de vragen daarover geven geen relevante
antwoorden.
Op de volgende bladen treft u eveneens het begeleidend schrijven aan bij de vragenlijst, een
responsoverzicht, alsmede de vragen en bijbehorende antwoorden verwerkt in diagrammen met
procent aanduidingen. De conclusies uit het draagvlakonderzoek geven we vooraf, net als
conclusies over alternatieve vormen van groene energie.

Namens de buurtbewoners van de Gaanderenseweg en aangrenzende straten,
Coen Heveling en Ron Backus. (moet Thijs hier ook niet bij?)
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Slotconclusie uit het draagvlakonderzoek:
Er zijn nauwelijks inspraakmogelijkheden geweest.
Er is geen draagvlak voor het plaatsen van windmolens op waterzuivering de Pol.
De belanghebbenden zijn zeer strijdbaar in het voorkomen van plaatsing.
Belangrijke details uit het draagvlakonderzoek.
De respons bij het draagvlakonderzoek bedraagt 83%.
Er zijn weinig inspraakmogelijkheden geweest, 95% heeft geen invloed gehad op de
besluitvorming en vrijwel niemand heeft het gevoel gehad te kunnen meebeslissen.
Als het gaat om de aanleg van een windpark op waterzuivering de Pol is 7% voor en heeft 3%
geen mening, 54 % is sterk tegen, 22 % tegen en 14 % neutraal.
Van de belanghebbenden ziet 93% helemaal geen toevoeging aan het landschap, vindt 86% de
geluidshinder een nadeel en 76% de slagschaduw van de wieken.
Verder vindt 90% van de belanghebbenden dat een windmolen de horizon vervuilt, vindt 91%
plaatsing een aantasting van de natuur en 87% een aantasting van het woongenot.
Van de belanghebbenden ziet 52 % niets in een fonds ter verbetering van de leefbaarheid in de
regio, 10 % een beetje en 27% heeft geen mening.
Vergoeding van planschade ziet 53% van de belanghebbenden als optie helemaal zitten, 17% een
beetje en 16% weet het niet.
Om plaatsing tegen te gaan zal 48% van de belanghebbenden bezwaar maken, 15%
rechtsbijstand vragen en 20% procederen. In totaal dus een zeer strijdbare 83%.
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Een quickscan op enkele alternatieven.
Conclusie uit de quickscan:
Er zijn prima alternatieven voor het WRIJ om andere groene energie op te wekken en
daarmee aan de doelstelling ‘energie neutraal’ opereren te voldoen. Het meest voor de
hand liggende alternatief is energie terugwinnen uit afvalwater. Daarmee zouden
omwonenden niet worden aangetast in hun woongenot en blijft WRIJ zich richten op een
van haar kerntaken.
Wat verifieerbare feiten.
In totaal wil het WRIJ 32 miljoen KWh groene energie opwekken, dat is ongeveer gelijk aan het
verbruik van 9.000 huishoudens. Dat streven steunen wij van harte.
De realisatie van de waterkrachtcentrale te Doesburg, in 2015, levert voor 500 huishoudens
stroom op! Nog 8.500 huishoudens te gaan. Maar in de Oude IJssel zit nog veel meer potentie!
De vraag is alleen in welke mate WRIJ de energieopbrengst van de waterkrachtcentrale
meerekent in haar ambities. Van een, door ondernemers te exploiteren, waterkrachtcentrale in de
Oude IJssel op locatie de Pol, wordt de nog te genereren energieopbrengst slechts voor 10%
meegerekend in het realiseren van de doelstelling!
Een ander voorbeeld van ‘goed huisvaderschap’ van het WRIJ zijn de vergistingsinstallaties op 4
rioolzuiveringslocaties, waarvan die in Olburgen als laatste in gebruik is genomen. Bij de
opening daarvan is trots gepubliceerd dat er méér energie wordt opgewekt dan er voor de
waterzuivering aldaar wordt gebruikt. In Olburgen wordt jaarlijks 720.000 m3 gas gewonnen
door het vergisten van slib. Tezamen met de andere drie locaties produceert WRIJ 4.700.000 m3
gas!
Ook te lezen op de site van WRIJ: ‘Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden van
een energiedrager: afvalwater. Waarom de energie die aan de ene kant binnenkomt, niet
gebruiken voor de processen die aan de andere kant vragen om energie? Daarmee kunnen
waterschappen in hun eigen energiebehoefte voorzien en wellicht nog overhouden voor
energielevering’.
Dat ‘wellicht’ zou in de voorgaande alinea weggelaten kunnen worden. Als op elk van de andere
9 rioolzuiveringsinstallaties van WRIJ ook een vergistingsinstallatie wordt gebouwd, voorziet
WRIJ méér dan in de eigen behoefte! Als gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken, is
een ‘grondstoffen- en energiefabriek’ slechts op enkele van de 9 locaties nodig.
Dat de techniek er al is, bewijst de onlangs in gebruik genomen ‘grondstoffen- en energiefabriek’
te Amersfoort. Het waterschap Vallei en Veluwe richt zich wél op haar kerntaken. Daar wordt uit
het rioolwater jaarlijks 900 ton grondstoffen teruggewonnen in de vorm van stikstof en fosfaat en
er daarnaast wordt er elektriciteit opgewekt.
Bovenop de energie die nodig is om de ‘grondstoffen- en fabriek’ te laten functioneren, wordt er
voor 3.500 gezinnen elektriciteit 'teruggegeven’ aan het elektriciteitsnet! De vertegenwoordiger
van waterschap Vallei en Veluwe meldt supertrots dat de investering, met subsidie van de EU, in
7 jaren wordt terugverdiend!
Met één of twee van die ‘grondstoffen- en energiefabrieken’, samen met de groene energie die
op dit moment al wordt opgewekt, zou WRIJ prima voldoen aan het afgesproken doel in 2030.
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Bespiegelingen:
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van de
waterstand.
Daarnaast heeft WRIJ zich de laatste jaren steeds meer opgeworpen als landschapsbeheerder.
Dat is een nobele taak die goed samen gaat met haar kerntaken. Een goed voorbeeld is de
onlangs aangelegde vistrap in de Oude IJssel nabij de Pol. Het is onbegrijpelijk dat WRIJ zelfs
maar overweegt om in deze ecologische verbindingszone windmolens te plaatsen. Buiten dat
past het ook niet in de (voorgaande) strategische visie en in de landschapsvisie van WRIJ.
Een zelfstandige overheid, met vergaande maatschappelijke taken en verplichtingen, zou juist
een voortrekkersrol moeten willen vervullen en kiezen voor het opwekken van meer voor de
hand liggende vormen van groene energie.
Last en overlast.
Van alle groene energievormen is er maar één die extreem veel last én overlast oplevert en dat is
windenergie.
Last in de vorm van extra aan te leggen hoogspanningslijnen, om bij harde wind de ‘overtollige’
energie over Europa te verdelen. Anders moeten windmolens worden stilgezet, terwijl er juist
veel energie opgewekt kan worden. De nieuwe Tennet hoogspanningslijn in onze achtertuin is
hiervan waarschijnlijk een voorbeeld. Bij weinig wind moeten de kolencentrales extra worden
opgestookt om aan de energievraag te voldoen.
Overlast wordt veroorzaakt door horizonvervuiling, slagschaduw, geluidshinder en milieuschade.
Dankzij een sterke lobby van Europese windmolenbouwers geeft de overheid hierop veel meer
subsidie dan op de andere alternatieve energievormen. Het lijkt er op dat in Nederland
windmolenparken worden gebouwd om hoge subsidies op te strijken, met als ‘bijvangst’ het
opwekken van schone energie.
De 400 metergrens.
Gelderland hanteert een normafstand van minimaal 400 meter tussen meerdere windmolens en
woonhuizen. De provincie Noord Holland hanteert een grens van minimaal 600 meter, België
840 meter, Denemarken 1050 meter en Duitsland minimaal 920 meter. Klinkt het geluid in
Gelderland anders? De Gelderse norm van 400 meter, die stamt uit de tijd dat windmolens maar
net boven de boomkruinen uitkwamen, is niet meer van deze tijd. WRIJ gaat uit van windmolens
die minimaal 170 meter hoog zouden moeten worden!
Het Parkfonds.
Het WRIJ heeft nu al minstens twee dorpsraden toegezegd met een financiële bijdrage te komen
in ruil voor medewerking. Met een mooi woord heet dat het Parkfonds. Feitelijk is dit een vorm
van kopen van draagvlak (stemmen kopen mag ook niet). Dat is toch, zeker voor een
zelfstandige overheid als het WRIJ, echt not-done!
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Respons draagvlakonderzoek
Er zijn in de eerste helft van september 2016 enveloppen met vragenlijsten overhandigd aan de 101
gezinnen die in de 1.000 meter zone om de beoogde windmolenlocatie wonen. Een week daarna zijn
de enveloppen weer opgehaald. Onderstaan het responsoverzicht.

Vragenlijsten niet retour:
Op vijf adressen zijn de vragenlijsten niet ingevuld. De gesproken bewoners keerden zich mondeling
duidelijk tegen de windmolenplannen. Helaas waren deze bewoners niet te bewegen om de lijst in te
vullen. De ervaringen rond de Tennetlijn, de Slingeparallel en het Slingeland Ziekenhuis hebben deze
mensen geheel protestdood gemaakt: “De overheden doen toch wat ze willen”.

7

Aan de bewoners van

Doetinchem, 5 september 2016
Geachte mevrouw/heer,
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft de terreinen om de waterzuivering tussen Doetinchem en Etten
aangewezen als mogelijke locatie voor windturbines. Deze locatie ligt op grond van de gemeente Oude
IJsselstreek, en grenst aan de gemeente Doetinchem en de gemeente Montferland.
Wij omwonenden van de Gaanderenseweg te Doetinchem, vinden het belangrijk om te weten hoe de
omwonenden binnen de 1.000 meter cirkel tegen de mogelijke komst van windmolens bij de
waterzuivering aankijken. Geïnspireerd door een bestaand draagvlakonderzoek doen wij dit eigen
onderzoek. De 1.000 meter cirkel omvat de omwonendengroep welke door Waterschap Rijn en IJssel
als 'belangrijk' wordt gezien. Alleen zij zijn persoonlijk over de plannen geïnformeerd.
Geen gedoe met websites en toegangscodes, gewoon bijgaande vragenlijst invullen. Deze wordt over
één week weer bij u opgehaald. Wij waarderen het zeer indien u er even tijd voor vrij wilt maken.
Wilt u eerst meer informatie over de windmolenplannen van het Waterschap Rijn en IJssel, kijk dan op
www.wrij.nl en www.geenwindmolenshier.nl.
Heeft u vragen over deze vragenlijst, dan kunt u mailen naar info@heveling.com, of 's avonds bellen
met Coen Heveling: 0314 - 362640.
Vanzelfsprekend worden uw persoonlijke antwoorden niet gepubliceerd. Alleen de uitkomsten van het
totale onderzoek worden gebruikt.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens de Buurtbewoners Gaanderenseweg,
Ron Backus en Coen Heveling
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Vragenlijst draagvlakonderzoek
Windpark Waterschap Rijn en IJssel.
*

Het is de bedoeling dat u per vraag of stelling maar één hokje aankruist. Vragen of stellingen
waar onterecht meerdere vakjes zijn aangekruist worden niet meegenomen.

*

Hebt u per ongeluk een kruisje in een verkeerd hokje gezet? Zet dan haakjes om het verkeerde
aangekruiste hokje: (X) en kruis het juiste hokje aan.

*

Alle informatie behandelen wij strikt vertrouwelijk. Uw gegevens en antwoorden worden niet
een op een teruggekoppeld naar de gemeente of andere personen/organisaties.

*

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening.
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Informatie en betrokkenheid
1)

In hoeverre bent u bekend met de plannen voor de aanleg van windpark "Waterschap
Rijn en IJssel?
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2a)

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen ten aanzien van het
windpark…..?

… heb ik informatie ontvangen

… is naar mijn mening/ideeën gevraagd
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… heb ik mijn inspraakmogelijkheden gehad

… heb ik kunnen meebeslissen
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2b)

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen ten aanzien van het
windpark…..?

… heb ik voldoende informatie gekregen

… is voldoende naar mijn ideeën/mening gevraagd
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… heb ik voldoende invloed op de besluitvorming
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3)

In hoeverre bent u door de volgende bronnen/partijen geïnformeerd over de plannen
voor het windpark?

De media (ook online)

De Rijksoverheid
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Het waterschap

De gemeente(n)
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Actiegroep(en)

Vrienden/familie
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Het windpark
4)

Hoe staat u tegenover de aanleg van het windpark Waterschap Rijn en IJssel?

Het voor- en tegenkamp verschilt flink van grootte. Als we de neutraal- en geen mening stemmers
gelijk verdelen komen we op 84,5% tegen en 15,5% voor. Naar ratio is de stand zelfs 89% tegen en
11% voor.
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5)

In hoeverre ziet u onderstaande punten bij de aanleg van het windpark als voordeel?

Ze leveren duurzame energie

Bijdrage aan doelstelling EU/NL 14% duurzame energie
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CO2-reductie

Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
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Minder afhankelijk van buitenland

Investeringsrendement (door participatie)
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Bijdrage aan werkgelegenheid

Economische impuls gebied
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Toevoeging aan het landschap
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6)

In hoeverre ziet u onderstaande punten bij de aanleg van het windpark als nadeel?

Geluidshinder

Slagschaduw
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Gezondheidsrisico's

Planschade ( Planschade is bijv. de waardedaling van de woning.)

25

Horizonvervuiling

Aantasting woongenot

26

Aantasting natuur (ook vogels)

Economische schade (toerisme)
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Toevoeging aan het landschap

Bovenstaande vraag in relatie tot het laatste onderdeel van vraag 5:
‘Het voordeel van een windpark als toevoeging aan het Landschap’ is met 93 procent met ‘helemaal
niet’ beantwoord bij vraag 5.
Dezelfde vraag, maar dan als nadeel gesteld is in vraag 6 door 29 procent als ‘helemaal niet’ benoemd.
Hierin schuilt duidelijk een leesfout.
Kosten van aanleg en onderhoud
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7)

Welke eventuele andere voor- en/of nadelen zijn voor u van belang?
De volgende reacties zijn gegeven:
Het feit dat er vier komen, en daarmee het einde zoek is.
Weigering van Waterschap om windmolens op zee te zetten, te investeren in zonne-energie of
te investeren in waterkracht.
Waterschap is geen energiebedrijf en moet geen risico's lopen, maar zich concentreren op haar
taak.
Wij denken echt last te krijgen van de schaduw. De zon staat 's avonds er achter, en het geluid
en mogen we verhuizen is het niet bevorderlijk.
Of het voldoende rendement oplevert ten koste van alle nadelen genoemd hierboven.
Eventuele gezondheidsschade door trillingen via de grond.
Tegen. Omdat we alle nadelen niet "op waarde" kunnen schatten te opzicht van ons huis.
Windpark in combinatie met Slingeland Ziekenhuis in het buitengebied. Dit moet toch niet
kunnen! Is een ecologische verbindingszone tussen Slangenburg/Koekendaal en Montferland.
Horizonvervuiling!
De omgeving wordt al "beeldbepalend aangetast" door hoogspanningsmasten en eventueel
nieuwbouw ziekenhuis. Dit is te veel!
Wij kunnen ons geen voorstelling maken van wat de nadelen zullen zijn van plaatsing. Door
omstandigheden zijn we daar ook helemaal niet mee bezig.
Waterschap moet doen waarvoor ze er zijn. Ons beschermen en zo optimaal mogelijk hun
gebied koesteren. Dat houdt in zoveel mogelijk energie halen uit hun activiteit: “water”.
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8)

Indien het windpark er komt, in hoeverre ziet u onderstaande mogelijkheden dan als
compensatie?

Vergoeding van planschade (Planschade is bijv. de waardedaling van de woning.)

Laagdrempelige participatie (Aandeel in windpark kopen tegen gunstig rendement)
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Parkfonds ( Fonds voor verbetering leefbaarheid regio)

8a)

Indien u niet vóór plaatsing van de molens bent, welke stappen overweegt u om plaatsing
tegen te gaan? Meerdere antwoorden mogelijk.
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Duurzame energie
9)

Hoeveel waarde hecht u over het algemeen aan duurzame energie? (bijv. zonne- of
windenergie)
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Tot slot
10)

Als u uw antwoorden wilt toelichten, of opmerkingen over de mogelijke aanleg van het
windpark heeft, dan kunt u dit in onderstaand vak doen.
De volgende reacties zijn gegeven:
Duurzame energie kan alleen werken als het opgeslagen kan worden. Kernenergie is een
uitstekend alternatief.
Het Waterschap doet maar wat ze willen. Uit ervaring met het fietspad is gebleken dat ze het
gewoon doen.
Windmolens op "nuttige" plekken, zoals in zee of aan de kust, waar veel wind is. (verwijzend
naar vraag 9)
Als er nog geen beslissing is, hoe zou ik daar dan invloed op kunnen hebben gehad of hebben
kunnen meebeslissen? (verwijzend naar vraag 2)
Het lijkt voor de hand te liggen bij de sluis duurzame energie op te wekken door middel van
het verval van water. Het plaatsen van windmolens komt kortzichtig en weinig creatief over.
We hebben in het algemeen te weinig kennis over windmolens (geluid/slagschaduw etc.)
De eventuele molens staan toch verder weg en uit het directe zicht voor ons!!! Het
maatschappelijk belang gaat voor individueel belang: maar het individueel belang mag daar
niet onderlijden!! Dus tegemoetkomingen!! (financieel)
De direct omwonenden moeten kunnen profiteren van de opgewekte energie, desnoods door er
nog een molen bij te plaatsen.
Wij zijn huurders, nooit een schrijven gehad van Waterschap over de plannen!
Er zijn hele goede alternatieven i.p.v. een windpark. Bijvoorbeeld gebruik maken van zonneenergie of zelfs daglichtenergie!
Wij zijn voor schone energie. Maar windmolens in Nederland te plaatsen op plekken waar
weinig wind is (in verhouding) heeft niet de voorkeur. Dan brengt het méér schade dan dat het
opbrengt.
Wij wonen er redelijk ver van af. Voor de rest van de buurt vinden we het erg vervelend. Maar
als de overheid vindt dat ze er moeten komen, wie zijn wij dan om er tegen te zijn!!!
Windenergie is uit! Behalve buiten de kust op zee. Er zijn veel alternatieven die niemand
benadeeld. Daar de focus op leggen.

EINDE VRAGENLIJST
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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