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4 energiecoöperaties

 Gezamenlijk initiatief van zo’n 1.000 burgers

 Eigen verantwoordelijkheid duurzame toekomst

 Basis hiervoor: duurzame energievoorziening

 Geen winstoogmerk

 Versterken lokale economie en sociale cohesie



Gezamenlijk 34 energieprojecten 1/2

Zonne-energie
 Collectieve inkoopacties

 Zon op gemeentehuis

 Zon voor huurders

 Collectieve zonnedaken en zonnevelden

 Innovatief project zonnefolie op vuilstort      

Brummen



Gezamenlijk 34 energieprojecten 2/2

 Vervoer en besparing:
 Elektrische deelauto’s

 Energiebesparing woningen 

Waterkracht: 
Berkel

Innovatief project stuw Eefde



Windenergie noodzakelijke aanvulling 

 Geeft volume aan duurzame energie

(1 molen -> stroom voor 1.800 – 2.000 huishoudens)

 Onderdeel van de mix van energiebronnen

Eén van onze windmolens levert straks net zo veel 
energie als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.12

Bijvoorbeeld: ‘s nachts geen zon, maar wel wind.



Windenergie en subsidie

Eén van onze windmolens levert straks net zo veel 
energie als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.

Bijvoorbeeld: ‘s nachts geen zon, maar wel wind.

Kolencentrales
Wind op zee

Wind op land
Gascentrales

Bron: De Correspondent 25 maart 2016
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Toelichting locatiekeuze
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Locatiekeuze: o.a. Frisse wind proces

 Eigen verantwoordelijkheid nemen

 Niet afschuiven op andere gebieden

 Frisse wind proces door 5 coöperaties. 

 Bosch en van Rijn onderzoek i.o.v. Zutphen

Coöperatie de A in Apeldoorn heeft besloten om zelfstandig 
verder te gaan met windontwikkeling.



Locatiekeuze: resultaten

 Voorst: VAR en Voorsterklei

 Brummen: Veluwebos

 Zutphen: Sprabanen (Bosch en van Rijn onderzoek)

 Lochem/Eefde: De Mars/Twentekanaal en 
bredere omgeving

In hele Stedendriehoek waait het gemiddeld even hard: 

6 – 6,5 m/s op 100 m. hoogte. Ruim voldoende voor rendabele 
ontwikkeling windmolens.



Locatiekeuze

 Voorst: VAR en Voorsterklei

Geen medewerking vanuit gemeente

 Brummen: Veluwebos

Kwetsbaar natuurgebied, kostbaar (voor)onderzoek 
naar deze nieuwe ontwikkeling. 



Locatiekeuze

 Zutphen: Sprabanen (Bosch en van Rijn onderzoek)

Locatie ligt eigenlijk in drie gemeenten:

- Zutphen

- Brummen

- Voorst

Gemeenten hebben 2 jaar geleden gezamenlijk 
besloten hier geen windontwikkeling toe te staan



Locatiekeuze De Mars/Twentekanaal

 Niet opgenomen in provinciale windvisie

Wel in concept versie opgenomen

Afgevallen omdat gemeenten Lochem en Zutphen nog geen 
standpunt hadden ingenomen over windenergie

Windvisie laat duidelijk ruimte voor gemeente om later 
nieuwe locaties toe te voegen



Locatiekeuze De Mars/Twentekanaal

Bosch en van Rijn onderzoek: 

Alleen gekeken naar gronden 
in bezit van de gemeente zelf



Locatiekeuze De Mars/Twentekanaal

 Clustering met bestaande landschapselementen

Bedrijventerrein de Mars

Huidige 3 windmolens op De Mars

Schoorsteen GMB

Twentekanaal

Hoogspanningsverbinding langs Twentekanaal

Voorkeur voor clustering komt voort uit provinciale omgevings-, 

en windvisie en door voorkeur gedeputeerde, ambtenaren en 

wethouders Lochem en Zutphen tijdens zoekproces.



Locatiekeuze De Mars/Twentekanaal

 Grondeigendom 

 Provincie: Grond langs Rondweg incl. leegstaande boerderij

Zutphen: gronden ten noorden Twentekanaal, tussen Rondweg 
en spoorlijn
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Stand van zaken plan IJsselwind 
locatie De Mars/Twentekanaal
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Het zoekgebied



Kansrijke locaties



Kansrijke locaties



Kansrijke locaties voor 3 molens

 Hoogte molens:        85 – 120 meter ashoogte (= 130 – 180 meter tiphoogte)                                        

.



Kansrijke locaties voor 3 molens
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4/8



Geluid

400m. zone is 

tevens zone voor 

geluid.



Slagschaduw
 25% van de tijd is 

daadwerkelijk wind én 

zon waardoor er 

slagschaduw is.

 400m. zone zorgt 

ervoor dat in de praktijk 

woningen nauwelijks 

door slagschaduw 

geraakt worden.

 Gebeurt het toch, dan 

wordt de 

stilstandvoorziening 

ingeschakeld



Woningwaarde

19 april 2016

Auteur M. Droës: “Als de horizon eenmaal ‘vervuild’ is, maakt een extra 
windmolen weinig uit”.

 Onderzoek VU Amsterdam, Amsterdam 

school of real estate en Tinbergen Institute

 Studie naar woningwaarde bij 

windontwikkeling op land tussen 1985 –

2011

 Daling woningwaarde 1,4 – 2,3 procent in 

straal 2 km. om beoogde locatie. 

Daarbuiten geen significant effect.

 Een daling van zo’n 3.500 tot 5.600 euro

 Bij de grootste molens kan dit oplopen tot 

5% daling



Natuur & landschap
 RoyalHaskoning/DHV 

werkt aan 

milieueffectenstudie 

(MER)

 Momenteel onderzoek 

door Bureau 

Waardenburg naar 

vogels en vleermuizen

 Mens, natuur en 

landschap staan hierin 

centraal

 Nog te vroeg voor 

conclusies
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Waarom wil IJsselwind 
windmolens zelf realiseren
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Windmolens zijn meer dan energie

 Zelf ontwikkelen, revenuen in gebied houden 

 Revenuen vloeien terug naar gebied: 
Rendement op investering

Direct omwonenden (o.a. coöp. grondmodel)

Maatschappelijke voorzieningen

Nieuwe duurzame projecten

 Geïntegreerde gebiedsontwikkeling



Waarom eigen ontwikkeling?

 Eigen zeggenschap over energievoorziening

 De enige mogelijkheid om revenuen maximaal in 
het gebied te houden

 Zo breed mogelijke groep bewoners laten 
profiteren van de winst

 Inkomstenbron voor maatschappelijke en 
culturele voorziening voor langere periode

Diverse windontwikkelaars hebben reeds een bod uitgebracht op de 
provinciale gronden en boerderij aan de Rondweg



Wensen direct omwonenden
 Verminderen stankoverlast schoorsteen GMB

 Herstellen/aanpassen groenstructuren om zicht op 
De Mars te verminderen

 Verminderen lichtvervuiling De Mars (Aurubis, GMB)

 Herstellen laanbeplanting en coulissenlanschap

Geluidswerende maatregen rondweg 

 Verbeteren verkeersveiligheid

Aanleg van snel internet 
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Onze aanpak 
(o.a. coöperatief participatiemodel, 
draagvlakonderzoek)
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Kern van onze aanpak

 Overleg en afstemming met u                          
(infoavonden, Eefde Tegen-wind, keukentafelgesprekken, 
werksessie omwonenden, overheden, dorpsraden, …)

 Onderzoek (MER, Landschap, Businesscase, ..)

 Draagvlakonderzoek (i.s.m. Eefde Tegen-wind)

 Coöperatieve grondmodel

 Participatiemodel & Exploitatiemodel

Dit leidt najaar 2016 tot één integraal plan  



Draagvlakonderzoek

Doel:

In beeld brengen verhouding tussen voorstanders, 
tegenstanders en neutrale bewoners direct omwonend 
en verder weg

Resultaat:

Ondersteunt het gebied de leden van de 4 coöperaties 
én de politiek bij de keuze om IJsselwind voort te zetten, 
dan wel te ondersteunen.

Advies gevraagd aan extern bureau met ervaring in draagvlakonderzoeken



Participatiemodel 

 Uitwerken met omwonenden en coöperaties

 Transparante begroting

 Eerlijke verdeling in direct omgeving (coöperatieve 
grondvergoeding en deel revenuen)

 Spelregels vooraf duidelijk (wie en wat komt in 
aanmerking en wie besluit daarover)

 Bewonersstem wordt gewaarborgd
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Vervolgstappen en uw 
invloed op het proces
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Go /No-go

• Integraal plan najaar 2016 gereed                       
(met alle afwegingen)

• Go/ No-go binnen de coöperaties in najaar
Leden coöperaties besluiten of volgende fase gestart wordt

• Start procedure bestemmingplan en 
omgevingsvergunnig

Reguliere bezwaar/beroep procedure voor alle belanghebbenden



Wat vragen we de gemeenteraden nu

Nakomen eerder gemaakte afspraken
Ondersteuning initiatief IJsselwind

Beschikbaar stellen voorfinanciering (lening)

De 4 
coöperaties

€233.332,-

1/3 1/3 1/3

provincie 
Gelderland

€233.332,-

De vier 
gemeenten

(4 x €58.333,-)

Kostenverdeling ontwikkeltraject
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Toelichting werksessie
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Waaraan dragen molens bij (praktijkvoorbeelden)

 Verenigingsleven (dorpshuis, sport - en muziekvereniging)

 Dorpsvoorzieningen (bibliotheek en zwembad)

 Zorgvoorzieningen (ouderenvervoer en schoolbus)

 Collectieve voorziening (glasvezel en elektrische deelauto) 

 Recr. voorziening (wandelpad en landschapselementen)

 Zonnepanelen (school, sporthal, kantine, omwonenden)

 Energiebesparende maatregel (omwonenden)

Korting op stroom omgeving
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Dank voor uw aandacht


