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  Participatiehoofdstuk

  Aanleiding
Provincie Gelderland besloot om een provinciaal inpassingsplan voor windpark 
IJsselwind voor te bereiden. Dit doen we in afstemming met de gemeenten 
Zutphen en Lochem. We informeren inwoners, bedrijven en belangenorganisaties 
zo optimaal mogelijk en waar mogelijk betrekken we deze groepen bij het 
inpassingsplan. Zo krijgen we een volledig beeld van alle relevante belangen en 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid de besluitvorming van dichtbij te 
volgen. Naast deze groepen zijn er organisaties, bedrijven en medeoverheden die 
een bepaald belang vertegenwoordigen of een bevoegdheid hebben om zich uit te 
spreken en te adviseren over het plan.  

  Achtergrond van het project
Vier lokale energiecoöperaties (onder de naam IJsselwind) en het Waterschap Rijn 
en IJssel hebben het plan om drie windturbines langs het Twentekanaal bij 
Zutphen en Eefde te bouwen/ontwikkelen. De windturbines wekken stroom op 
voor 30% van de huishoudens in Zutphen en Eefde. De gemeente Zutphen heeft de 
ruimtelijke procedure op zich genomen voor dit plan. De Raad van State 
vernietigde in mei 2021 het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat 
de motivering en de onderbouwing onvolledig waren. 

  Bevoegd gezag
Provincie Gelderland is bevoegd gezag op basis van Elektriciteitswet.  
Deze bevoegdheid was door de provincie overgedragen aan de gemeente Zutphen. 
De gebreken die door de Raad van State geconstateerd zijn, zijn op te lossen. 
Vanwege de benodigde normering, de complexiteit van het project, het grens-
overschrijdend karakter en de beperkte uitvoeringscapaciteit bij de gemeente 
Zutphen neemt de provincie de bevoegdheid voor de procedure weer op zich.  
De motivatie om dit op te pakken is erin gelegen dat de urgentie om de klimaat-
doelen te halen groot is. Windenergie levert een onmisbare bijdrage aan het 
behalen van de klimaatdoelen. Er is weinig plek voor wind op land, zeker in de 
Cleantech Regio (i.v.m. het doel dat we ook moeten halen, namelijk het in 
standhouden van de Wespendief door zijn natuurlijke leefomgeving te versterken). 
De locatie voor windpark IJsselwind is een zoekzone in de Regionale energie-
strategie. In de Regionale energiestrategieën is nu een scheve verhouding tussen 
zon- en windenergie. Er is weinig plek voor windturbines, maar we hebben ook 
windenergie nodig naast zonne-energie. Daarnaast zorgt windenergie voor een 
betere balans op het elektriciteitsnetwerk, neemt het minder ruimte in en is het 
beter betaalbaar. We hebben de provinciale windladder hierop toegepast. 

  Proces tot nu toe
Initiatiefnemers hebben sinds de start van het project geïnvesteerd in een 
intensief participatietraject voor het windpark met de projectomgeving  
(zie bijlage voor het overzicht). Diverse bijeenkomsten en keukentafelgesprekken 
hebben plaatsgevonden. Er is een omgevingsadviesraad, bewonersplatform en 
nieuwsbrief in het leven geroepen. Initiatiefnemers zetten deze intensieve 
omgang met de projectomgeving en de huidige participatiestructuren voort en 
voeren het omgevingsmanagement. We zien erop toe dat de participatie op een 
goede manier wordt ingevuld. 
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  Relatie met de Omgevingswet
Participatie is een belangrijke pijler in de Omgevingswet. In het participatiekompas 
bij de Omgevingswet staat een aantal belangrijke uitgangspunten:  

1 Oprechte én wederkerige interesse in partijen; ieders inbreng telt.
2 Duidelijke kaders rond het doel van de participatie en de inbreng.
3 Transparantie over de weging van inbreng en de manier van terugkoppelen.
4 Bestuurlijk commitment van het bevoegd gezag.

Omdat de invoering van de Omgevingswet 1 januari 2023 wordt verwacht, 
verloopt de inpassingsprocedure voor windpark IJsselwind nog onder de Wro.  
Met het opstellen van dit participatieplan houden we wel rekening met de 
uitgangspunten uit de Omgevingswet. Onze houding kenmerkt zich door 
oprechte interesse en ruimte voor ieders inbreng. Wederkerigheid is een 
belangrijke waarde in de communicatie tussen alle partijen in dit proces. Wat we 
van onszelf verwachten, verwachten we ook van de omgeving, ook als we het niet 
eens zijn met elkaar. 

  Reikwijdte participatieplan
We hebben dit participatieplan opgesteld in afstemming met de initiatiefnemers. 
Met dit participatieplan geven we vooraf inzicht in: op welke manier, in welke 
mate en in welke fase inwoners, organisaties en ondernemers invloed kunnen 
uitoefenen op het beleid van de provincie. We geven deze duidelijkheid in de vorm 
van een matrix waarin participatiemomenten worden benoemd.  Daarnaast 
benoemen we in algemene zin in welke mate betrokkenheid en invloed mogelijk 
is. We geven ook duidelijk aan wat we met de inbreng van participanten doen en 
welke invloed dit heeft op de besluitvorming door het bevoegd gezag, in dit geval 
de provincie. Met goede communicatie ondersteunen we het participatieproces. 
Aan het einde van de procedure leggen we verantwoording af over het 
participatie- en communicatieproces. 

  Randvoorwaarde
Met het participatieplan streven we er niet naar dat iedereen in de omgeving het 
met ons eens is. Dit streven is niet realistisch. Verschil van mening zal er altijd 
blijven; het collectief belang strookt nu eenmaal niet altijd met het individueel 
belang. 

  Tijdspad
Dit participatieplan begint bij de start van de voorbereidingen van het provinciaal 
inpassingsplan en eindigt op het moment van de afgifte van de vergunningen.  
De aanloopfase naar het PIP is vermeld in de matrix. 
 

  Financiële participatie
Het participatieplan gaat niet over de financiële participatie. Dat is het deel dat 
gaat over het financieel meedoen met het windpark (bijvoorbeeld via obligaties of 
als aandeelhouder), omgevingsvergoedingen en een omgevingsfonds. Het is aan 
de initiatiefnemers om hier een voorstel voor te doen aan de omgeving.  
Het provinciaal én gemeentelijk streven is 50% lokaal eigendom. Met twee 
turbines in eigendom van (de 150 aandeelhouders van) coöperatie IJsselwind en  
1 van Waterschap Rijn en IJssel voldoet dit windpark daar ruimschoots aan. 
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  Relatie met participatie door de initiatiefnemers
De initiatiefnemers hebben hun eigen plan voor participatie met de omgeving en 
zijn daar verantwoordelijk voor. De initiatiefnemers bepalen welke vorm zij aan 
de participatie geven. IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel hebben 
omwonenden en belanghebbenden de afgelopen jaren intensief betrokken bij de 
plannen. Hiervoor is een omgevingsadviesraad (OAR) opgezet die bestaat uit: 
bewonersplatform, Eefde Tegenwind, Dorpsraad Eefde, Wijkteams Noorderhaven 
en Noordveen, de gemeenten Zutphen en Lochem,  NLVOW, waterschap en 
IJsselwind. In de OAR werkt men samen aan afspraken rondom bijvoorbeeld het 
beperken van hinder en het verdelen van de opbrengsten. Deze afspraken over 
bovenwettelijke hinderbeperking en financiële participatie worden uiteindelijk 
opgenomen in een gebiedsovereenkomst.  

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen goed worden betrokken bij de 
ruimtelijke besluitvorming en alle afwegingen die we daarin maken. Daarom 
stemmen we de participatie én de communicatie goed af met de initiatiefnemers. 
Deze afstemming doen we ook in het belang van alle belanghebbenden.

  Doel van het participatieplan
Het participatieplan:
1 Maakt voor mensen binnen en buiten dit project duidelijk hoe het participatie-

proces verloopt en hoe participatie bijdraagt aan de besluitvorming.
2 Geeft duidelijkheid over de aard, omvang, reikwijdte en verwachte opbrengst 

van het participatieproces.
3 Geeft inzicht in menskracht, middelen en tijd die nodig zijn om het 

participatie proces te doorlopen.
4 Geeft duidelijkheid wie (wanneer) verantwoordelijk is voor het participatie-

proces.
5 Geeft duidelijkheid over de relatie tussen participatie van initiatiefnemers en 

provincie.

Met het participatietraject voor het inpassingsplan streven we ernaar dat 
iedereen die zich betrokken of belanghebbend voelt bij windpark IJsselwind 
optimaal gebruik kan maken van het wettelijk inspraakrecht en invloed kan 
uitoefenen op het beleid van de provincie. We bouwen hierbij voort op het eerder 
gevoerde proces door de gemeente Zutphen. 

  Doel participatieproces
1 Duidelijkheid geven over waarom de provincie de procedure op zich neemt, 

over ontwerp, kaders, procedure en proces. 
2 Duidelijkheid geven over mate van invloed, wanneer deze kan worden 

ingebracht, wat er gedaan is met de inbreng. 
3 Kennisnemen van elkaars perspectief. Dit is een wederkerige houding tussen 

overheden, initiatiefnemers én belanghebbenden. 
4 Belangengroepen in staat stellen inbreng te hebben op het lokaal normenkader 

en het concept-inpassingsplan voordat dit voor inspraak vrij wordt gegeven. 
5 Zorgen voor lokale en regionale bestuurlijke betrokkenheid. Deze komt tot 

uiting in de wijze waarop de bestuurders omgaan met de opbrengst van 
participatie en hierover verantwoording afleggen. 

6 Versterken van vertrouwen in de provincie. We beseffen ons dat het voor 
participanten in het eerdere proces een moeilijke boodschap kan zijn dat de 
procedure nu opnieuw wordt gedaan. We werken hieraan door onze motivatie 
en keuzes zo zorgvuldig en veelvuldig mogelijk te delen en mensen uit te 
nodigen opnieuw deel te nemen aan het proces. 
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Wat ligt vast:
• Nut en noodzaak van windenergie voor het behalen van de klimaatdoelen.
• De locatie waar het windpark moet komen. 
• Het vaststellen van het lokale normenkader door de provincie. De Raad van 

State heeft bepaald (uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding n.a.v. Nevele-arrest) dat 
het Rijk milieuonderzoek moet doen en specifieke normen moet opstellen voor 
windparken in Nederland. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en 
veiligheid. Het Rijk is momenteel bezig met de voorbereiding hiervoor. Dit kan 
enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd kan het bevoegd gezag (provincie of 
gemeente) ook zelf normen vaststellen, zo hebben zowel de Raad van State als 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nadrukkelijk aangegeven. 
De provincie is voor windpark IJsselwind het bevoegd gezag en stelt dus de 
milieunormen vast. Het vaststellen van de normen voor windpark IJsselwind 
doen we op een zorgvuldige manier binnen de huidige wetgeving.  

• Het bevestigend antwoord op het verzoek van de gemeente Zutphen om drie 
zaken (betrokkenheid omwonenden, landschappelijke inpassing/versterking 
biodiversiteit en financiële participatie) een plaats te geven in het proces. 

• Er wordt geen Plan-M.e.r gemaakt aangezien het een windpark is kleiner dan 
15 MW. Wel nemen Gedeputeerde Staten een m.e.r-beoordelingsbesluit 
waaraan diverse uitgebreide milieuonderzoeken ten grondslag liggen. 

  Participatiematrix
We werken langs de participatieladder conform de afbeelding om te bepalen welke 
participatievorm passend is. Zo maken we inzichtelijk hoe belanghebbenden 
betrokken worden. Dit overzicht staat in de matrix.

Afbeelding van de participatieladder De Participatieladder

Meebeslissen: Stakeholders formuleren besluiten. We nemen de besluiten over als
uitgangspunten voor het definitieve plan.

Coproduceren: Stakeholders beoordelen feiten, visies, doelen, oplossingen en keuzes.
We nemen de beoordelingsresultaten mee in de besluitvorming.

Adviseren: Stakeholders formuleren problemen, geven hun pro’s en contra’s en geven 
advies. We nemen de pro’s en contra’s mee in besluitvorming. De adviesen zijn 
richtinggevend niet bindend.

Raadplegen/consulteren: Stakeholders mogen hun mening geven (bijvoorbeeld tijdens
bijeenkomsten). We horen stakeholders. Deze consultaties zijn niet bindend.

Informeren: Stakeholders hebben toegang tot de basisinformatie en kunnen 
een correct beeld vormen (persberichten, social media, website, bijeenkomsten, e.d.).
We informeren stakeholders over de plannen.
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    Tabel: de participatiematrix voor windpark IJsselwind

Belanghebbenden Onderwerpen Invloed 
Waterschap Rijn en IJssel Normenkader, inpassingsplan, 

participatieplan
Coproduceren via kernteam en 
communicatiewerkgroep

IJsselwind B.V. Normenkader, inpassingsplan, 
participatieplan

Coproduceren via kernteam en 
communicatiewerkgroep  

Gemeente Zutphen Normenkader, inpassingsplan, 
vergunningen indien van 
toepassing

Mede-overheid: Consulteren en 
adviseren (vooroverleg over het 
PIP) 

Gemeenteraad: Formele rol 
(consulteren door zienswijze 
indienen)

Direct omwonenden binnen een 
straal van 750meter

Proces en procedure 
Concept-PIP Lokaal 
normenkader

Raadplegen/consulteren

Belangenorganisaties en 
bewonersvertegenwoordiging 
(vertegenwoordigd in de 
omgevingsadviesraad) 

Proces en procedure 
Concept-PIP 
Lokaal normenkader

Adviseren

Inwoners, bedrijven algemeen Procedure 
Inpassingsplan 

Informeren en raadplegen. 
(zienswijzeprocedure) 

Formele rol: raadplegen/
consulteren (zienswijze indienen)

Ondernemers de Mars Procedure 
Inpassingsplan

Informeren 

Formele rol: raadplegen/
consulteren (zienswijze indienen)

Eigenaar bestaand windpark Procedure 
Inpassingsplan

Informeren 

Formele rol: raadplegen/
consulteren (zienswijze indienen)

Belangenorganisaties deelbelangen 
zoals natuurorganisaties

Deelbelangen Informeren en adviseren op 
deelbelangen 

Formele rol: raadplegen/
consulteren (zienswijze indienen)

Mede overheden en instanties zoals 
ILT, Rijkswaterstaat en kabels en 
leidingen etc

Deelbelangen procedure 
inpassingsplan

Adviseren en meebeslissen

  Projectplanning op hoofdlijnen
• Op 22 februari 2022 besluiten Gedeputeerde Staten over de start van  

het provinciaal inpassingsplan (PIP). 
• Op 19 april 2022 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over  

de m.e.r.-beoordeling. 
• Provinciale Staten beslissen op 11 mei 2022 over het coördinatiebesluit.  

Voordat dit besluit genomen wordt, houden Provinciale Staten een 
oordeelsvormende sessie op 20 april. 

• Vanaf week 25 (juni) 2022 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage en is er 
mogelijkheid om te reageren en een zienswijze in te dienen (dit kan tot en met 
week 31, juli 2022).

• Daarna worden de zienswijzen behandeld en wordt het plan waar nodig 
aangepast.

• Vanaf week 36 start de besluitvorming in GS en Provinciale Staten. Eind 2022 
verwachten we een besluit van Provinciale Staten over het PIP. 

• Hierna is de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 
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  Planning participatie- en communicatie-
momenten 
De participatie- en communicatieplanning in onderstaande tabel is een 
momentopnamen en niet in beton gegoten. Afhankelijk van de actualiteit zetten 
we extra participatie en/of communicatiemomenten in. 

    Tabel: participatie en communicatieplanning

Datum Participatie-niveau Wat Communicatiemiddel

31 januari Informeren en 
consulteren 

Kennismaken met 
belangenorganisatie Eefde 
Tegenwind. Wederzijdse 
kennismaking en kennisnemen 
zorgen en standpunten 
belangenorganisati.

Persoonlijk gesprek 
bestuurder provincie 

Donderdag  
17 februari

Informeren en 
consulteren

Kennismaken met de bewoners-
vertegenwoordiging, toelichten van 
motivatie, proces en procedure en 
aanhoren wensen en bedenkingen 
en zorgen om dit in proces een plek 
te geven. En ophalen suggesties 
werkwijze

Persoonlijke gesprek 
projectleider
Powerpoint toelichting

Februari 2022 Informeren Projectomgeving informeren over 
stand van zaken, procedure en hoe 
het vervolg eruit ziet

In nieuwsbrief van 
Waterschap en Ijsselwind

Dinsdag 8 maart Informeren en 
consulteren 

Provincie neemt op verzoek deel aan 
OAR.

Persoonlijke gesprek

23 maart 2022 Informeren Provincie Gelderland als bevoegd 
gezag en partner introduceren 
aan projectomgeving. Informeren 
over de komende procedure, 
het coördinatiebesluit en 
inspraakmogelijkheden. 
Gelegenheid tot vragen stellen

Digitale uitzending 
(is terug te kijken), 
advertenties, 
nieuwsbericht en 
persbericht voor 
aankondiging 

29 maart 2022 Consultatie OAR en 
bewoners-platform

Raadplegen en consulteren van 
de OAR en het bewonersplatform 
over het opstellen van een 
lokaal normenkader en ophalen 
aandachtspunten voor lokaal 
normenkader

Nieuwsbrief 
Initiatiefnemer. 
Directe mail naar 
betrokkenen. 
Persoonlijk gesprek. 
Power point.

30 maart 2022 Digitale consultatie 
belanghebbenden 
windpark IJsselwind

Raadplegen en consulteren van alle 
geïnteresseerden/belanghebbenden 
over het opstellen van een 
lokaal normenkader en ophalen 
aandachtspunten voor lokaal 
normenkader

Advertenties lokale krant 
Nieuwsbericht 
Digitaal (persoonlijk) 
gesprek 
Power point

20 mei 2022 
 
 
 
 
30 mei

Raadplegen/
consulteren 
 
 
 
Consulteren

Locatiebezoek bestuurder 
provincie Gelderland en in gesprek 
met direct omwonenden en 
bewonersorganisaties 
 
Gemeenteraad Zutphen Formele 
stap in de procedure. 

Persoonlijk gesprek  
 
 
 
 
Schriftelijk concept 
PIP en onderliggende 
documenten. 

Mei/juni Beslissen Vooroverleg concept-PIP en 
onderliggende documenten aan 
instanties en overheden met 
bevoegdheden op deelaspecten PIP 
Zoals  
ILT 
Rijkswaterstaat 
Liander en andere kabels en 
leidingen vertegenwoordigingen 

Onderdeel standaardprocedure PIP

Schriftelijk, vier weken 
reactietermijn
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Datum Participatie-niveau Wat Communicatiemiddel

Mei/juni 2022 Informeren Informeren over participatietraject 
en stand van zaken concept-PIP 
provincie en vooraankondiging 23 
juni. 
 
Vooraankondiging 
inloopbijeenkomst 23 juni 2022 
 
Informeren over stand 
van zaken/inhoud  project, 
planning en vooraankondiging 
inloopbijeenkomst 23 juni 2022

OAR en 
bewonersplatform Brief/
mail
 
 
 
Nieuwsbrief 
initiatiefnemers 
 
 
Provinciale huis aan 
huisbrief in de cirkel van 
directe invloed 750-1250 
meter  
Update website

Juni 2022 Informeren Definitieve datum en 
zienswijzeprocedure aankondigen 
en informeren over PIP en 
vergunningen

Persbericht 
Persgesprek 
Nieuwsbericht 
Documenten op 
webpagina

Naar verwachting 
23 juni 2022

Consulteren Ontwerpbesluiten presenteren 
aan projectomgeving ruimte voor 
vragen. 
Mogelijkheid zienswijze indienen

Inloopbijeenkomst 

Zomer-periode Informeren Informatie over binnengekomen 
zienswijzen, op hoofdlijnen de 
reacties en wat hiermee gaat 
gebeuren, planning bekendmaken

Nieuwsbericht 
Persbericht 
Update website 

Brief naar de OAR ( 
of mondeling indien 
gewenst) 

Na de zomer Informeren GS besluit PIP en Nota van 
Beantwoording 
Proces en procedure en planning 
toelichten

Terugkopppeling 
aan indieners 
zienswijzenotitie 
Terugkoppeling aan 
direct belanghebbenden/
geinteresseerden indien 
bekend Stakeholders 
zoals gemeenten. 
Nieuwsbericht 
Persbericht Update 
website 

OAR informeren 
mondeling of schriftelijk

Najaar Informeren Als datum bekend is van 
behandeling PS 

Update website Griffie 
stuurt persbericht 
hierover

Najaar 2022 Informeren Besluit dat PS genomen heeft en 
procedure verder die provincie 
afrondt en stokje overgeven aan 
initiatiefnemer

Persoonlijke 
terugkoppeling indien 
adressen bekend Brief 
naar OAR of mondeling 
indien gewenst 
Nieuwsbericht en 
persbericht 
Update website

December 2022 Informeren en 
verantwoorden

Evaluatieverslag PIP participatie en 
communicatie in GS brief 

Nieuwsbericht op de 
website met verslag 

Na 1 maand opruimen 
projectsite en stukken 
archiveren.
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  Organisatie van de participatie en communicatie
• De provincie is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement over het PIP 

tijdens de procedure van het inpassingsplan. Dit berust bij de projectleider. (de 
initiatiefnemers maken afspraken met omgeving via een participatieproces 
over diverse onderwerpen).

• De communicatieadviseur provincie is verantwoordelijk voor het 
communicatieproces.  
(De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor goede communicatie). 

• De woordvoerder provincie is verantwoordelijk voor de woordvoering over het 
project. Provincie en initiatiefnemers hebben 2 wekelijks overleg om de 
participatie en communicatie zo goed mogelijk af te stemmen. 

Het participatieproces ondersteunen we met communicatie zoals beschreven in 
het volgende hoofdstuk. 
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  Communicatiehoofdstuk

  Uitgangspunten communicatie 
Provinciale, algemene uitgangspunten van de communicatie:
• Burgers hebben recht op informatie van-, en communicatie met de overheid. 

Hierdoor kunnen burgers het beleid van de overheid beoordelen en 
beïnvloeden. (Wet Openbaarheid Bestuur). Dit betekent dat:

 − Het voor iedereen helder moet zijn in welke fase van besluitvorming het 
beleid is: heeft Provinciale Staten al een besluit genomen, is er nog beroep 
en bezwaar mogelijk?

 − Alle beleidsstukken en communicatie zijn in helder, correct en begrijpelijk 
Nederlands. 

 − Iedere burger heeft toegang tot de informatie en moet het kunnen 
begrijpen. Tekst is actueel, helder, kort en krachtig geschreven.

• We bouwen aan vertrouwen dat provincie Gelderland een zorgvuldig proces 
verzorgt en we creëren bestendige en duurzame relaties. 

• In alle communicatie sluiten we aan op het communicatiehandboek van 
provincie Gelderland. 

Project specifieke uitgangspunten van de communicatie: 
• Om te zorgen voor een overzichtelijk proces voor iedereen, worden de 

communicatiemomenten en informatie goed afgestemd tussen 
initiatiefnemers en provincie. 

• Er is in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd door initiatiefnemers in 
communicatie en participatie met de projectomgeving. We maken zoveel 
mogelijk gebruik van deze communicatiekanalen en participatiestructuren. 
We benutten ook onze eigen kanalen.

• We stralen uit dat we als één overheid samenwerken aan de klimaatdoelen. 
• Gemeente Zutphen is agenda lid van de communicatiewerkgroep. Op die 

manier is de gemeente Zutphen op de hoogte van de kernboodschappen en 
communicatiemomenten en betrekken we de gemeente actief bij participatie 
en communicatie. 

• Er is oog voor de belangen van de direct betrokkenen en direct 
belanghebbenden (omwonenden). Maar we hebben ook oog voor de bredere 
doelen en medestand. We richten ons in de communicatie ook op een bredere 
cirkel dan alleen de projectomgeving. Zo werken we ook aan de bredere 
communicatiedoelen voor energietransitie.

• We werken aan maximale openbaarheid van documenten (alle documenten 
zoals besluiten, officiële onderzoeken en vergaderverslagen van de 
projectgroep, worden online ontsloten)(wel binnen de kaders van AVG en 
toegankelijkheid zo maximaal mogelijk).

• We streven ernaar om direct belanghebbenden (projectomgeving) en de beide 
gemeenten zo gelijktijdig mogelijk te informeren met het 
besluitvormingsproces in de provincie. 

  Communicatiedoelen
Met onze communicatie werken we aan onderstaande doelen. Belanghebbenden:
• Zien de provincie als een betrouwbare partner.
• Hebben vertrouwen in een zorgvuldig proces. 
• Weten wanneer, hoe en op welk niveau ze invloed kunnen uitoefenen.
• Zijn zorgvuldig en tijdig geïnformeerd. 
• Hebben toegang tot begrijpelijke informatie. 
• Algemeen draagt communicatie bij aan meer informatie over windenergie en 

het vergroten van acceptatie hiervoor.
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  Communicatieboodschap fase 1
Provincie Gelderland verzorgt als bevoegd gezag de ruimtelijke procedure voor 
windpark IJsselwind. Dat doen we zorgvuldig met oog voor de omgeving en alle 
partijen. Daarbij nemen we de aandachtspunten van de gemeente Zupthen over. 
Deze zijn ook de onze. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. 
Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Juist in de Cleantech regio 
is er weinig ruimte voor wind op land. De locatie van windpark IJsselwind is door 
provincie en gemeenten opgenomen in de Regionale Energie Strategie van de 
Cleantech regio.

Communicatiemiddelen:
• Gelderland.nl (www.gelderland.nl/windparkijsselwind).
• Bijeenkomsten (fysiek en/of online.)
• Persoonlijke gesprekken.
• Brieven aan direct omwonenden.
• Advertenties om bewoners uit te nodigen.
• Mailbrief/bericht voor specifieke doeleinden.
• Sociale media kanalen provincie Gelderland.
• Locatiebezoeken en -gesprekken.
• Besluitvormingsdocumenten. 
Gedurende het proces werken we samen met de initiatiefnemers aan goede 
afstemming van de communicatie. Daarvoor is een gezamenlijke communicatie-
werkgroep in het leven geroepen. De communicatieadviseur van de provincie is 
verantwoordelijk voor het provinciale deel. Het communicatietijdspad is gelijk 
aan het participatietraject. Communicatie tijdens de aanleg- en exploitatiefasen 
is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers.

Externe communicatiemiddelen: 
• Nieuwsbrief Waterschap Rijn en IJssel.
• Webpagina Waterschap Rijn en IJssel.  
• Website IJsselwind (www.ijsselwind.nl). 

http://www.gelderland.nl/windparkijsselwind
http://www.ijsselwind.nl
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  Bijlage 1

Overzicht van contactmomenten met de omgeving van windpark IJsselwind in 
het verleden tot aan het moment dat weer provincie bevoegd gezag werd 
(december 2021). 

Datum Contactmoment Locatie

28-07-2015 Overleg Dorpsraad Eefde Het Hart, Eefde

02-12-2015 Overleg Eefde Tegenwind Het Hart, Eefde

07-01-2016 Brede informatieavond Het Hart, Eefde

21-01-2016 Brede informatieavond DWK-gebouw, Zutphen

04-02-2016 Brede informatieavond Dorpshuis, Voorst

10-02-2016 Brede informatieavond Plein 5, Brummen

02-04-2016 Digitale nieuwsbrief Per mail

25-04-2016 Informatieavond direct omwonenden Het Hart, Eefde

14-06-2016 Digitale nieuwsbrief Per mail

23-06-2016 Brede informatieavond Het Hart, Eefde

Eerste helft 2016 Keukentafelgesprekken omwonenden,  
11 huishoudens 

Aan huis

27-09-2016 Digitale nieuwsbrief Per mail

02-11-2016 Overleg Eefde Tegenwind Het Hart, Eefde

02-11-2016 Overleg Dorpsraad Eefde Het Hart, Eefde

28-11-2016 Informatieavond direct omwonenden RWZI, Zutphen

01-12-2016 Informatieavond direct omwonenden RWZI, Zutphen

27-01-2018 Digitale nieuwsbrief Per mail

03-02-2017 Huis-aan-huis bezorging brochure IJsselwind in 
straal 2 km

Huis-aan-huis

07-02-2017 Brede informatieavond Het Hart, Eefde

Juni 2017 Overleg Eefde Tegenwind Het Hart, Eefde

07-11-2017 Overleg Eefde Tegenwind Het Hart, Eefde

26-03-2018 
27-03-2018 
28-03-2018 
29-03-2018

Informatieavond direct omwonenden RWZI, Zutphen

04-05-2018 Digitale nieuwbrief Per mail

23-05-2018 Brede informatieavond Broodfabriek, Zutphen

Juni 2018 Overleg Eefde Tegenwind Het Hart, Eefde

14-11-2018 Huis-aan-huis informatiebrief en eerste 
uitnodiging voor het Bewonersplatform,  
straal 1 km

Huis-aan-huis

22-11-2018 Bijeenkomst Bewonersplatform

03-12-2018 Huis-aan-huis informatiebrief en tweede 
uitnodiging voor het BewonersPlatform,  
straal 2 km

Huis-aan-huis

17-12-2018 Bijeenkomst Bewonersplatform Het Hart, Eefde

19-12-2018 Brede informatieavond Zaal Coehoorn, Zutphen

23-01-2019 Bijeenkomst Bewonersplatform Het Hart, Eefde
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Datum Contactmoment Locatie

11-03-2019 Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad Pakhuis Noorderhaven, Zutphen

11-01-2019 Brief voor uitnodiging keukentafelgespreken 
direct omwonenden, straal 750 m

Februari/maart 2019 Keukentafelgesprekken omwonenden,  
9 huishoudens

Aan huis

27-03-2019 Bijeenkomst Bewonersplatform Het Hart, Eefde

03-04-2019 Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad Pakhuis Noorderhaven

04-04-2019 Informatieavond i.k.v. tervisielegging Het Hart, Eefde

17-04-2019 Bijeenkomst Bewonersplatform Het Hart, Eefde

09-05-2019 Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad Pakhuis Noorderhaven

13-06-2019 Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad Pakhuis Noorderhaven, Zutphen

4-07-2019 Forum gemeente Zutphen Gemeentehuis

25-07-2019 Nieuwsbrief

30-08-2019 Nieuwsbrief

2-09-2019 Forum gemeente Zutphen Gemeentehuis

16-09-2019 Keukentafelgesprek Fam. Lubberding

18-09-2019 Bewonersbijeenkomst: special over geluid Het Hart, Eefde

23-09-2019 Gemeenteraad Zutphen Gemeentehuis

30-09-2020 Nieuwsbrief

8-10-2019 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Pakhuis Noorderhaven

31-10-2019 Buurtgesprek omwonenden Het Hart, Eefde

20-11-2019 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Pakhuis Noorderhaven

12-12-2019 Bewonersbijeenkomst: special aanbesteding Het Hart, Eefde

16-01-2020 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Pakhuis Noorderhaven

13-05-2020 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Via Zoom (ivm Corona)

8-07-2020 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Via Zoom (ivm Corona)

8-10-2020 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Via Zoom (ivm Corona)

10-12-2020 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Via Zoom (ivm Corona)

3-06-2021 Bijeenkomst Omgevingsadviesraad Via Zoom (ivm Corona)

6-09-2021 Nieuwsbrief

8-10-2021 Keukentafelgesprek Fam. Lubberding + Eefde 
Tegenwind
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