
 
 

Q&A bewonersinformatie bijeenkomst 14 april m.b.t. verduurzamings initiatieven en voorstel 

plaatsen mini windturbine voor kantoor in Dobbewijk 

 

Na het groen licht van de VVE was het moment aangebroken om met de bewoners van de Dobbewijk in 

gesprek te gaan over de initiatieven en het specifieke voorstel. 

Er zijn slides getoond en die worden aangevuld met andere relevante informatie over de verduurzaming 

gedeeld. De inloop is mede door de grote belangstelling veranderd in een korte presentatie uitlopend in een 

vragen sessie.  

Verduurzaming is voor veel mensen een heel belangrijk onderwerp. Ook in de Dobbewijk gebeurt er al heel 

veel op dat gebied. Daar waar het mogelijk de “own back yard treft” en dat is relatief,  is de interesse nog 

groter. Er zijn veel waardevolle vragen gesteld. Alle vragen zijn hieronder zo goed mogelijk vastgelegd en van 

een antwoord voorzien. 

1. Geluid 

a. V: Hoe zit met het geluid.  

b. A. de fabrikant heeft aangegeven dat de turbine geen geluid maakt. We zijn zelf gaan luisteren in 

de polder maar we wachten nog op een “officieel” geluid meetrapport. Los van buren en 
bewoners kunnen we geen herrie makende molen naast ons kantoor hebben. Dat zou ons werken 

onmogelijk maken. Voordat die geluidsmeting binnen is doen we geen aanvraag. 

2. Slagschaduw 

a. V: Is er slagschaduw? Kan de turbine als een knipperlicht werken als de zon er doorheen schijnt.  

b. A: Nee dat is door de kleine rotor, 4 schoepen en het huis waar de rotor in draait niet van 

toepassing. Daarnaast kun je niet door de rotor heen kijken als je er voor staat.  

3. Zichtlijnen 

a. V: Zegt het bestemmingplan iets over zichtlijnen en wat zijn de regels, ook mbt de 1e verdieping 

woont. 

b. A: Het bestemmingsplan zegt iets over zichtlijnen. Wij hebben het bestemmingsplan met onze 

kennis bekeken en op basis daarvan een tekening van 2 zichtlijnen gemaakt. De zichtlijn wordt 

gehanteerd vanaf het straatniveau. Als je die lijn doortrekt weet je automatisch hoe een 1e 

verdieping daarin past. 

4. Samen met anderen optrekken 

a. V: Kan MareVisie samen met anderen optrekken, de BIZ, de ondernemersvereniging of de buurt.  

b. A. Ja dat kan MareVisie zeker.  

i. Als er initiatieven zijn waar wij bij kunnen helpen binnen de mogelijkheden die wij hebben 

(we kunnen ca 2 tot 4 uur/wk beschikbaar maken).   

ii. Tegelijkertijd wil MareVisie graag snel resultaat leveren binnen dat wat binnen onze 

mogelijkheden en het bestemmingsplan ligt.   

iii. Bij grote langdurige trajecten kunnen we een rol van betekenis spelen indien er een 

vergoeding tegenover staat. Anders gaat dat ten kosten van de continuïteit van het bedrijf 

en het kunnen betalen van medewerkers. 

iv. Ca twee jaar geleden hebben we reeds een stappenplan aanpak verduurzaming 

uitgewerkt voor de Dobbewijk (Industriedeel). 

5. Gezamenlijk gebruik maken van energie opwekking 

a. V: zou er gezamenlijk gebruik gemaakt kunnen worden van energie opwekking 

b. A: Wij denken van wel. Dit vergt wel een andere schaalgrootte dan 1 kleine turbine waar je 

gemiddeld genomen 2 auto’s het hele jaar mee op kan laden.  
 

 



 
 

6. Opvolging van een initiatief 

a. V: Kan dit initiatief opvolging krijgen door anderen.  

b. A: In de nabije toekomst zullen vele hele stevige maatregelen moeten volgen die elke inwoner en 

elk bedrijf gaan raken. Op de korte termijn kan dit het sluiten van de gasleiding uit Rusland zijn. 

Op iets langere termijn moeten we andere energie bronnen aanboren en veel minder energie 

gaan gebruiken. Meer kleinere windturbines in verschillende vormen en grootten op slimme 

plekken zal daarbij helpen.  

7. Vogels 

a. V: Is het bekend wat het effect van een mini windturbine op vogels in de buurt is? 

b. A: In het algemeen hebben vogels er geen last van maar voor deze wijk op deze plek is dat niet 

bekend. Als er mensen zijn die daar verstand en of informatie over hebben horen we dat graag.   

8. Locaties mini windturbines 

a. V: Waar staan momenteel al mini turbines 

b. A: Op diverse locaties, zie de site van Dutch Ventus.  

9. Informatie voorziening 

a. V: De aanwezigen hebben aangeven tevreden te zijn met het feit dat ze in dit stadium, voordat de 

aanvraag bij de gemeente ligt al geïnformeerd zijn. De vraag is hoe we mensen op een efficiënte 

manier op de hoogte van eventuele ontwikkelingen kunnen houden 

b. A: Alle relevante informatie die we krijgen zullen we delen.  

i. We overleggen met het bestuur van de buurt vereniging hoe dat het beste kunnen doen.  

ii. We hanteren daarbij ook het halen en brengen principe.  

iii. Daarnaast delen we ook alle relevante informatie met de eigen VVE, de BIZ en anderen 

die met die kennis en kunde iets kunnen doen.  

iv. Als iemand vanuit de buurt interesse heeft om daar een bijdrage aan te leveren dan horen 

we dat graag. 

10. Overige vragen 

a. V: Zijn we nog dingen vergeten 

b. A: Inden er nog andere vragen zijn waarop geen antwoord gegeven is horen we dat graag. We 

nodigen mensen ook uit om zelf een bijdrage aan het verzamelen en delen van feitenkennis te 

leveren. Daar worden we met zijn allen beter van. 


