
Samenvatting  
Participatieplan verkenningsfase 
Windpark Horst en Telgt

Voor u ligt de samenvatting van het participatieplan voor de 
verkenningsfase van windpark Horst en Telgt. In deze samenvatting 
ziet u in één oogopslag wanneer u waarover kunt meedenken en  
op welke manier u kunt reageren en uw inbreng kan delen.
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We zijn hier, oktober 2022

De verkenningsfase

In deze verkenningsfase werken we toe naar een voorkeursalternatief.  
Het voorkeursalternatief is de voorkeursopstelling van het windpark.  
Daarbij hoort ook een voorstel voor projectnormen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. 



Waarover kunt u meedenken in de verkenningsfase?

De ontwikkeling van een windpark is een complex traject. Wettelijke kaders en eerder genomen besluiten 
kunnen ervoor zorgen dat bepaalde zaken vast staan. Ook de uitkomsten van de onderzoeksresultaten kunnen 
bepalend zijn.  
De invloed van de omgeving hierop is beperkt. In deze fase richten we ons niet meer op de vraag óf er een 
windpark komt. U kunt meedenken over de vraag onder welke voorwaarden een windpark op deze locatie past. 
Daarbij gaat het om:

1. De onderzoeksagenda voor de milieuonderzoeken en het participatieplan 
In de onderzoeksagenda staat welke milieuonderzoeken met welk doel worden uitgevoerd.  
In het participatieplan staat wie waarover kan meedenken en op welke manier. Iedereen kan  
reageren op de onderzoeksagenda voor de milieuonderzoeken en het participatieplan door  
een zienswijze in te dienen.  

2. De uitkomsten van de milieuonderzoeken  
De uitkomsten van de milieuonderzoeken worden op basis van thema met overlegpartners besproken.  
De uitkomsten van de onderzoeken staan vast. Tijdens een informatiemarkt informeren we u over de 
resultaten van de milieuonderzoeken.  

3. Het voorkeursalternatief en voorstel voor projectnormen   
Het voorkeursalternatief is de voorkeursopstelling van het windpark.  
De uitkomsten van de milieuonderzoeken zijn hierin verwerkt. U kunt reageren op het concept 
voorkeursalternatief en het voorstel voor de projectnormen. We werken de opzet van de participatie  
uit en informeren u hierover via de nieuwsbrief. 

4. Financiële participatie  
In deze verkenningsfase kunt u aangeven óf u wilt meedenken over de manier waarop het windpark 
lokaal inkomsten kan genereren. In de planuitwerkingsfase kunt u samen met de initiatiefnemers 
invulling geven aan het voorstel voor financiële participatie. 

Wie?

Iedereen die betrokken is bij dit windpark. Daarbij gaat het in ieder geval om: 

• Omwonenden
• Bedrijven in de omgeving van het windpark
• Kennis- en belangenorganisaties met kennis van of belang bij het windpark
• Buurgemeenten en buurprovincies
• Netbeheerders
• Klankbordgroep: in de klankbordgroep zitten bewoners en afgevaardigden van verschillende  

organisaties met ieder eigen belangen. De klankbordgroep kijkt of alle belangen zorgvuldig  
worden meegenomen. 

• Themacommissie: in de themacommissie zijn de fracties vanuit de gemeenteraad van Ermelo 
vertegenwoordigd. De themacommissie adviseert het project over de ontwikkeling van  
het windpark. 



Wanneer en hoe? 

In het onderstaande overzicht ziet u op welke momenten u waarover kunt meedenken tijdens de verkennings–
fase. Dit is de planning zoals we het nu voor ons zien. Als de situatie erom vraagt, kan voor een andere vorm 
worden gekozen. Ook kunnen extra bijeenkomsten worden georganiseerd. 

Wanneer Waarover Wie Wat

Medio April 2022 Telefonische bereikbaarheid voor 
toelichting op vervolgproces Iedereen Informeren

Eind april/begin 
mei Samenstellen klankbordgroep

Medio Mei 2022 Algemene informatiesessie Iedereen Informeren

Mei 2022 Startbijeenkomst klankbordgroep Klankbordgroep Informeren

Mei/Juni 2022
Concept onderzoeksagenda 
milieuonderzoeken (NRD) en 
Participatieplan ter inzage, reageren 
mogelijk

Iedereen  
(incl. thematische 
uitnodigingen)

Raadplegen

Juni 2022 Inloopspreekuren NRD en Participatieplan Iedereen Informeren

Juni 2022
Thematische werksessies financiële 
participatie, geluid, slagschaduw, externe 
veiligheid en landschap

Klankbordgroep 
en 
themacommissie

Informeren/adviseren

Juli/Aug 2022
Visualisatiebijeenkomsten voor een 
indruk van het voorgestelde windpark 
(georganiseerd vanuit initiatiefnemer)

Iedereen Informeren

Najaar 2022 Vervolg werksessies over de eerste 
resultaten van het milieuonderzoek

Klankbordgroep, 
themacommissie Adviseren

Najaar 2022 Werksessies over voorstel projectnormen Klankbordgroep, 
themacommissie Adviseren

Najaar 2022 Thematische werksessies over eerste 
resultaten milieuonderzoek

Thematische 
uitnodigingen Adviseren

12 november 2022 Excursie naar een ander windpark 
(georganiseerd vanuit initiatiefnemer) Iedereen Informeren/

raadplegen

Najaar 2022/ 
winter 2023

Informatiemarkt over de eerste resultaten 
milieuonderzoek Iedereen Informeren/

raadplegen

Najaar 2022/  
winter 2023

Werksessie over concept 
voorkeursalternatief

Klankbordgroep, 
themacommissie Raadplegen

Winter 2022/2023

Participatie over concept 
voorkeursalternatief en voorstel voor  
projectnormen – we werken de opzet 
van de participatie over het concept 
voorkeursalternatief uit. We informeren u 
hierover via de nieuwsbrief.

Iedereen Volgt

Winter 2022/ 
voorjaar 2023

Informeren over vastgesteld 
voorkeursalternatief Iedereen Informeren
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Planuitwerkingsfase

Na vaststelling van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het 
voorkeursalternatief verder uitgewerkt naar een formeel ruimtelijk besluit. Daarbij gaat het om:
• Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

(in samenspraak met bovengenoemde overlegpartners en belangenorganisaties).
• Voorstel financiële participatie van de initiatiefnemer. 
• Besluit over de inzet van hinderbeperkende maatregelen (slagschaduw, geluid en obstakelverlichting).
• In deze fase overleggen overheden en initiatiefnemers over de manier waarop de omgeving en 

belanghebbenden kunnen meedenken in de bouw- en exploitatiefase.

Tijdens de planuitwerkingsfase gaat de participatie over naar de formele procedure:
• Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

 − U kunt op het ontwerp PIP reageren door een zienswijze in te dienen. 
• Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

 − U kunt op de vaststelling van het PIP reageren door in beroep te gaan. 

Meer informatie

Het volledige participatieplan vindt u op de website van windpark Horst en Telgt. 
Hier vindt u ook andere relevante documenten en meer informatie over de planning en procedure.

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt

