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1 Verslag consultatie lokaal normenkader windpark IJsselwind  
 

Datum: 29 maart 2022 

Aanwezig:  

• Leden van omgevingsadviesraad: Stichting Door weer en wind; Eefde tegenwind; 

Dorpsraad Eefde; ambtelijke vertegenwoordiging gemeente Lochem. Ambtelijke 

vertegenwoordiging gemeente Zutphen niet aanwezig.  

• Direct omwonenden gepland windpark (uitgenodigd via het bewonersplatform) 

• Provincie Gelderland: coördinator wind provincie Gelderland, geluidsspecialist Bosch en 

van Rijn, communicatieadviseur en tevens notuliste 

• Initiatiefnemers Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind B.v. 

 

 

2 Opening en welkom door de voorzitter.  
Deze avond is op verzoek van de omgevingsadviesraad georganiseerd en staat in het teken van het 

lokaal normenkader voor Windpark IJsselwind. Het programma bestaat uit twee delen: informeren 

over het provinciaal inpassingsplan en het lokaal normenkader en ophalen van aandachtspunten 

voor het lokaal normenkader.  

 

 

3 Korte samenvatting informatie lokaal normenkader 
Voor een windpark gelden normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Deze normen 

waren landelijk verankerd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De landelijke normen voor 

windparken uit het Activiteitenbesluit zijn niet meer te gebruiken. Dit is een gevolg van het Nevele 

arrest 2020 en de uitspraak van de Raad van State 2021. De Raad van State heeft aangegeven dat 
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 de normen onvoldoende zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Het Rijk is nu bezig met het 

onderbouwen van landelijke normen met een Plan-Mer. De provincie is betrokken bij dit proces. 

Zowel EZK als de Raad van State heeft aangegeven dat het bevoegd gezag een lokaal normenkader 

kan opstellen. Dit heeft ook voordelen. De provincie is het bevoegd gezag op basis van de 

Elektriciteitswet. Lokaal maatwerk biedt ook de gelegenheid om de normen goed op de specifieke 

situatie toe te snijden. Het afgelopen jaar hebben al twee gemeenten in Gelderland zelf een 

normenkader vastgesteld: Beuningen en Maasdriel. De provincie vindt het gezien de urgentie van 

de klimaatcrisis en de geopolitieke situatie belangrijk om geen vertraging op te lopen in de plannen 

voor wind. Het lokale normenkader betreft normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid.  

 

Naar aanleiding van de presentaties worden een aantal algemene vragen en opmerkingen gemaakt 

die buiten de consultatie vallen en als bijlage zijn opgenomen.  

 

4 Consultatie lokaal normenkader  
Alle aanwezigen is gevraagd hun belangrijkste aandachtspunt te delen op basis van de drie thema’s 

in het normenkader (geluid, slagschaduw en externe veiligheid). In dit overzicht staan alle 

aandachtspunten per onderwerp genoteerd. Er werden ook aandachtspunten gedeeld die buiten de 

thema’s van het normenkader vallen. Deze staan onder overig. 

 

Tabel: aandachtspunten genoemd tijdens consulatie, gesorteerd op thema 

 

Thema Aandachtspunt 
Geluid Er is nu al geluidsoverlast en daarmee hinder tijdens het slapen van de 

rondweg, het spoor (goederentrein) en van de turbines die er nu al staan. 

Van nieuwe turbines dichterbij lig ik echt wakker. 

Geluid Geluid wordt gedragen door de wind. Met een westenwind hebben we nu 

al last van geluidsoverlast. Ik ben bezorgd over de extra toename van 

geluid. Ik kan mijn ramen niet meer openzetten en dat heeft een slecht 

effect op de gezondheid. 

Geluid Ik maak mij zorgen over het constante geluid. Ik adviseer normen voor 

laagfrequent geluid en trillingen. 

Geluid Geluid is meer dan wat je hoort, het gaat ook om wat je voelt. De turbines 

geven drukeffecten in de grond. 

Geluid Er is in Nederland nog weinig ervaring met / onderzoek naar grote 

windturbines. Wat gaat dat doen met de trillingen van dat laagfrequent 

geluid. 

Geluid Lden norm is een Europese maat. Daar worden normenkaders ook in 

opgesteld. Maar jaargemiddelde Lden norm zegt mij niks, het geluid kan 

dan heel erg variëren. 

Geluid Geluid wordt in een gemiddelde gerekend. 

Geluid Wordt er in het normenkader rekening gehouden met de optelsom van 

geluidsbronnen? 

Antwoord: Die afweging vindt plaats in de toelichting van het 

inpassingsplan. Met het stapeleffect wordt dus rekening gehouden. 
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 Thema Aandachtspunt 
Slagschaduw Er wordt nu al slagschaduw ervaren bij laaghangende zon door de kleine 

windturbines. Er zijn zorgen over de hoogte van de nieuwe turbines ook 

omdat deze nog dichterbij staan (tov oude turbines). 

Slagschaduw Elke periode van slagschaduw geeft hinder. Advies is om het worst case 

scenario van slagschaduw volledig uit te rekenen. 

Slagschaduw Alleen slagschaduw in woning normeren is niet toereikend. 

Omwonenden zijn met een reden buitenaf gaan wonen en zijn veel buiten 

om- en rond het huis te vinden.   

Externe veiligheid Enkelvoudige trefrisico is onvoldoende. Er wordt uitgegaan van de kans 

opeen dodelijk ongeval, maar kans op letsel wordt niet beschouwd. Hier 

moet een complete risico analyse gemaakt worden, naar voorbeeld van 

Zeeland. 

Overig - stress Omwonenden ervaren langdurige stress. Dit kost levensjaren van 

mensen. 

Overig - stress Er is meer dan vijf jaar gevochten tegen de gemeente. Er wordt continue 

stress ervaren en dat is een zeer gevaarlijke ziektemaker. Na de uitspraak 

van de Raad van State was het gevoel van winst, nu besluit provincie om 

een inpassingsplan op te stellen en is de stress terug.    

Overig - stress In 2020 wordt 1,6% van ons energieverbruik van Nederland opgewekt 

door wind op land. Ik stel dat we de energietransitie met windturbines 

niet gaan winnen. Er mag niet zoveel hinder en stress worden gecreëerd 

voor zo’n klein beetje opwek. 

Overig - 

gezondheid 

Er zijn zorgen over de onzekerheid over het verspreiden van schadelijke 

stoffen door windmolens. Ik woon naast de zware industrie, wat is het 

effect van de turbines, heb ik dan meer last van schadelijke stoffen en hoe 

wordt dat gemeten? 

Overig - 

gezondheid 

Ik maak mij zorgen over de verspreiding van luchtverontreinigende 

stoffen en over de verspreiding van de geur van GMB. 

Overig - 

gezondheid 

We ervaren al last van stof en stank. We weten niet wat er van de wieken 

af komt en op ons weiland terecht komt. 

Overig - 

obstakelverlichting 

Kan obstakelverlichting worden genormeerd of kan naderingsdetectie 

worden voorgeschreven, dan hoeven de lichten niet altijd te branden. 

Antwoord: Inspectie luchtvaart vereist verlichting. Initiatiefnemers 

hebben aangegeven dit mee te nemen in de voorbereiding en het is een 

gespreksonderwerp in de OAR. 

Overig - 

obstakelverlichting 

Ik zou adviseren om mee te nemen dat er geen lichtschittering optreed. 

Overig – effect op 

bestaande 

windturbines  

Wordt concurrentie op de bestaande turbines meegenomen?  

Antwoord provincie: Dit is in kader van uitvoerbaarheid van het plan een 

onderdeel. Het wordt niet als milieu effect meegenomen.  

Antwoord initiatiefnemer: De windrichting is hier voor de drie bestaande 

windturbines gunstig: het effect van de nieuwe molens op de oude is 

minimaal. 
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 Thema Aandachtspunt 
Overig – effect op 

bestaande 

windturbines 

Schlatman (eigenaar van de oude molens) geeft aan niet geïnformeerd te 

zijn over het effect van de molens op zijn molens door gemeente Zutphen. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Ik ervaar gebrek aan vertrouwen en heb het gevoel dat de uitkomst al vast 

staat. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Ik mis bestuurders op deze avond. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Ik krijg het gevoel dat de provincie denkt dat u het bepalen van de 

normen beter kan. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Wij worden gevraagd om na te denken over de normen maar ik heb het 

gevoel dat dit meteen de prullenbak in gaat. Dat is een gebrek van 

vertrouwen. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Wij willen graag meedenken. Als we wachten op het landelijk 

normenkader van 2023 en dat lokaal gaan vormgeven, dan hebben we 

een heel andere insteek dan de provincie die nu voor mijn gevoel haast 

maakt. Het proces vind ik minstens zo belangrijk. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Mijn advies aan provincie is om te luisteren naar omwonenden en een 

mensgerichte aanpak te hanteren i.p.v. een resultaatgerichte. We krijgen 

nu het gevoel van vinkjes zetten. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Ik ben teleurgesteld in overheid, provincie maar ook waterschap. 

Omwonenden zijn slachtoffer. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Voor de dorpsraad is het belangrijk dat er gewoon heel veel wantrouwen 

is in het hele proces. In het kader van de RES procedure hebben we in 

relatie tot deze locatie gezegd: let op Eefde is al een doorknipt dorp. Als 

de uitkomst voor ons gevoel al vastligt dat de turbines er komen dan 

vraag ik me af hoeveel energie we er in willen steken. De manier waarop 

het gaat voelt niet goed. Advies van dorpsraad is dan ook: wacht gewoon 

netjes op het landelijke kader. 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

Ik ervaar moeite met de positie van het waterschap. Er ligt al jarenlang 

een initiatief van energiecoöperatie Lochem om te kijken naar energie 

opwek via waterkracht in het kader van de energietransitie. Waarom niet 

inzetten op waterkracht i.p.v. turbines? 

Antwoord waterschap: er waren diverse initiatiefnemers voor 

waterkracht maar het is tot op heden niet rendabel gebleken.  

 

Overig – 

vertrouwen in 

overheid 

We hebben het gevoel dat de overheid alles langs procedures legt we 

ervaren geen wederzijds gesprek. 
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 5 Bijlage 
 

Tabel: opmerkingen en vragen naar aanleiding van de presentaties over het 

inpassingsplan en lokaal normenkader 

 

Onderwerp Vraag/opmerking Antwoord 
Bezwaar maken Is bezwaar maken tegen het 

lokaal normenkader mogelijk? 

Het lokaal normenkader wordt 

onderdeel van het inpassingsplan. 

Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk  

Locatiekeuze De locatie is in 2014 onderzocht. 

Hieruit bleek dat deze niet goed 

zou zijn. In de brief van Eefde 

Tegenwind van 29 maart 2022 is 

dit ook aangegeven. 

De locatiekeuze staat niet ter discussie. 

De provincie heeft het windbeleid 

waarbinnen de locatie past. In de 

regionale energiestrategie wordt de 

locatie als windlocatie benoemd. Deze 

strategie is door de gemeenteraden van 

de regio en Provinciale Staten 

goedgekeurd. Provincie zegt toe de brief 

te beantwoorden. 

Rol van 

provincie 

De Raad van State heeft het 

project vernietigd en ook geen 

bestuurlijke lus voorgesteld. De 

RvS heeft aangegeven dat het 

aan de raad van Zutphen is om 

de locatie te beoordelen. 

Wat is de rol van de provincie 

t.o.v. gemeente Zutphen? 

De Raad van State heeft de procedure 

getoetst en geconstateerd dat er 

gebreken zijn in motivering en 

onderbouwing. Het project is inhoudelijk 

niet beoordeeld. Ook is er geen uitspraak 

gedaan over welke bestuurslaag de 

procedure moet afhandelen. Het bevoegd 

gezag voor de windprojecten van deze 

omvang is de provincie op grond van de 

electriciteitswet 

Rol gemeente 

Zutphen 

Is de gemeente Zutphen 

gevraagd of zij over de normen 

willen nadenken?  

Gemeente Zutphen heeft uitgebreid 

input gegeven wat zij belangrijk vindt. Ze 

worden ook om advies gevraagd tijdens 

de voorbereidingsprocedure voor het 

inpassingsplan.  

Communicatie Hoe kan provincie in haar 

presentatie spreken van heldere 

communicatie? De aanwezigen 

vinden de communicatie 

eenzijdig, alleen maar zenden. 

Het is spijtig dat dit zo wordt ervaren. 

Het uitgangspunt is dat heldere 

communicatie van de overheid mag 

worden verwacht. De provincie is 

transparant over alle stappen in het 

proces en de mogelijkheden van 

belanghebbenden om daar invloed op te 

hebben. 
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 Onderwerp Vraag/opmerking Antwoord 
Lokale 

normenkaders 

Waarom stimuleert provincie de 

gemeenten om eigen 

normenkaders te maken? 

We voeren hierin niet een actief 

stimulerend beleid. Maar gemeenten 

kunnen dit doen. Het mag en kan ook 

voordelen hebben om specifiek voor een 

locatie de normen vast te stellen waaraan 

getoetst gaat worden. Twee gemeenten 

hebben dit al gedaan. Dit zijn Beuningen 

en Maasdriel. Daarnaast wil de provincie 

vaart maken in de energietransitie dat is 

in ons aller belang en we hebben daar 

internationale en nationale afspraken 

over.  

Lokaal 

normenkader 

Waarom wacht bevoegd gezag 

niet tot de landelijke normen 

gereed zijn?  

 

Dit is niet nodig en de provincie wil geen 

vertraging oplopen met de uitvoering 

van de regionale energiestrategie. De 

noodzaak is groot om zo snel mogelijk 

om te schakelen naar duurzame energie 

en daar levert dit windpark een bijdrage 

aan. 

Lokaal 

normenkader 

Zijn lokale normen 

democratisch? 

De lokale normen worden vastgesteld 

door het bevoegd gezag en worden 

onderdeel van het inpassingsplan. Het 

inpassingsplan wordt voorgelegd aan 

Provinciale Staten. Dat is een 

democratische gekozen orgaan.   

Lokaal 

normenkader 

Gaat het om wettelijke normen 

of menselijke normen. 

De normen voor geluid, slagschaduw en 

externe veiligheid zijn erop gericht om de 

leefomgeving van mensen te beschermen 

Doelen van de 

provincie 

Stelt provincie alles in het werk 

om het doel, de drie 

windturbines, te halen? 

dD provincie heeft een doelstelling voor 

het realiseren van de noodzakelijke CO2-

reductie binnen de wettelijke grenzen. 

De vraag is waar we dat gaan doen. De 

provincie heeft besloten om een 

inpassingsplan te starten om het CO2-

reductiedoel te behalen.  

 

Doel provincie Worden de normen 

toegeschreven naar het project? 

Nee, we maken een afweging van 

belangen: het belang van beschermen 

van leefomgeving en duurzame 

doelstellingen. We zoeken daarin naar 

evenwicht tussen een uitvoerbaar project 

en bescherming van de leefomgeving. 
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 Onderwerp Vraag/opmerking Antwoord 
Uitkomst 

normenkader 

Kan het ook een uitkomst zijn 

van het normenkader dat het 

een ander locatie wordt of een 

ander aantal molens?  

 

Nee, de normering geldt voor deze 

locatie. Dat betekent dat we op zoek gaan 

naar een evenwicht tussen bescherming 

van de leefomgeving en 

energieopbrengst. Waar dit evenwicht 

ligt wordt nog onderzocht, we 

verwachten tussen het WHO-advies en 

oude norm uit te komen.  

 

Uitspraak 

minister 

Minister heeft aangegeven in te 

zetten op windenergie op zee en 

zon op daken. Is dat iets wat 

meegenomen wordt in actuele 

zaken?  

Op rijksniveau gebeurt van alles en dat 

houden we nauw in de gaten. Maar 

voorlopig hebben we alle duurzame 

energie nog nodig. 
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