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1 Verslag digitale consultatie lokaal normenkader windpark IJsselwind  
 

Datum: 30 maart 2022 

Aanwezig:  

• Projectleider windpark IJsselwind provincie Gelderland (presentatie) 

• Bestuursadviseur windpark IJsselwind provincie Gelderland (voorzitter) 

• Communicatieadviseur windpark IJsselwind provincie Gelderland (notulist)  

• 14 online deelnemers  

 

2 Opening en welkom door de voorzitter.  
Op dinsdag 29 maart 2022 is er een consultatie over het normenkader geweest voor de 

omgevingsadviesraad en het bewonersplatform. De digitale consultatie van vanavond is 

georganiseerd om ook andere geïnteresseerden te informeren over het normenkader en 

geïnteresseerden de kans te geven om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. 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 

de onderbouwing van de normen onvoldoende is . 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 
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 heeft ook voordelen. De provincie is het bevoegd gezag op basis van de Elektriciteitswet. Lokaal 

maatwerk biedt 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 windenergie. Het 

lokale normenkader gaat over normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid.  

 

 

4 Vragen en aandachtspunten lokaal normenkader  
Naar aanleiding van de presentatie worden via de chat een aantal vragen gesteld en 

aandachtspunten meegegeven. In dit overzicht staan alle vragen en aandachtspunten per 

onderwerp genoteerd.  

 

Tabel: vragen en aandachtspunten gedeeld tijdens de digitale consulatie, gesorteerd 

op thema 

 

Onderwerp Vraag/aandachtspunt Antwoord 
Vergunningen Worden de watervergunning en 

Wnb-ontheffing nog behandeld 

door de Raad van State? 

 

De watervergunning wordt niet 

behandeld, de Wnb-ontheffing wel op 25 

april 2022.  

 

Lokale normen In het kader van zorgvuldigheid 

en rechtsgelijkheid waarom 

wacht de provincie niet op 

landelijke normen want in 2023 

moet windpark IJsselwind nog 

gebouwd worden? 

Het is niet nodig om te wachten. Het is 

wel nodig om tempo te houden in de 

energietransitie. Vanwege 

klimaatverandering en de geopolitieke 

situatie is er snel meer duurzame energie 

nodig. Een bijkomende reden is dat dit 

windpark al een beschikking heeft voor 

de subsidie. Dat betekent dat je binnen 

een bepaalde periode moet bouwen en 

deze procedure binnen een bepaalde tijd 

moet doen. De tijd om te wachten tot 

eind 2023 is er niet. 

 

Onderzoek 

geluid  

Er wordt gezegd dat uit 

onderzoek blijkt dat grotere 

turbines (6MW) niet meer 

geluid produceren dan kleine 

turbines (2MW). Hoe is geluid 

in dat onderzoek gemeten, in 

dB(A)? ? Immers LFG meet je 

ongefilterd in dB en hoorbaar 

geluid in dB(A). 

 

De onderzoeken waar naar wordt 

verwezen zijn niet bekend. Op grotere 

hoogte waait het weliswaar harder, maar 

dat effect wordt tenietgedaan door het 

feit dat grotere molens langzamer 

draaien en daardoor minder geluid 

produceren. Daarnaast is op grotere 

hoogte het brongeluid van de turbine 

verder van de ontvanger op het maaiveld 

verwijderd.  
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 Onderwerp Vraag/aandachtspunt Antwoord 
Milieueffect 

rapportage 

Waarom geen MER opgesteld? 

 

Wettelijk hoeft er voor een windpark van 

deze omvang geen MER gemaakt 

worden.  

In de vorige procedure is een MER 

opgesteld (vrijwillige keuze). Daar is veel 

informatie uit voortgekomen. 

Initiatiefnemers hebben er nu voor 

gekozen om dat niet over te doen en het 

met een m.e.r. beoordelingsbesluit te 

doen.  

 

Communicatie Hoe worden bewoners 

betrokken? We hebben het nu 

gelezen in het lokaal krantje. 

Suggestie om met huis-aan-huis 

brieven te werken.  

We hebben door middel van 

persberichten, nieuwsberichten en 

advertenties in de (lokale) krant 

bewoners van Eefde en Zutphen 

geïnformeerd over deze consultatie.  

Suggesties voor hoe we mensen nog 

meer kunnen betrekken horen we 

natuurlijk graag. Huis-aan-huis brieven 

kiezen we minder vaak omdat we als 

provincie (in tegenstelling tot de 

gemeente) niet de adressen bezitten. We 

verspreiden dan op postcodeniveau en de 

brievenbus stickers zorgen ervoor dat 

niet iedereen de brief ontvangt maar we 

betrekken de suggestie bij het 

participatie/communicatieplan. 

 

Communicatie Wanneer ben je volgens de 

wetgever een belanghebbende? 

Hoe groot moet de afstand zijn 

tot woning - turbine? 

 

Daar zijn geen wettelijke voorschriften 

voor. Het staat iedereen vrij om een 

zienswijze in te dienen (volgens de wet). 

Ook als je 5 kilometer verderop woont.  

 

Procedure Als ik geen zienswijze indien kan 

ik dan geen beroep indienen?  

 

Vroeger was dat zo, maar nu niet meer. 

Je mag dus ook beroep aantekenen als je 

geen zienswijze hebt ingediend.  

 

Locatie  Waarom is ervoor gekozen om 

dit windpark dichtbij bewoond 

gebied te bouwen, waar al 

geluidsdruk van de treinen is en 

niet op een plek in de gemeente 

waar minder bewoning is? 

Over het algemeen is het heel lastig om 

geschikte locaties voor windturbines te 

vinden, onder meer vanwege wettelijke 

beperkingen. Dat geldt zeker voor 

provincie Gelderland en voor de 

CleanTech regio waar gemeente Zutphen 
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 Onderwerp Vraag/aandachtspunt Antwoord 
 onderdeel van is. In deze regio is dit het 

enige zoekgebied voor een windpark. Alle 

betrokken gemeenteraden en Provinciale 

Staten hebben dit gebied vastgesteld. Dit 

is een geschikt gebied voor windenergie 

omdat het aansluit op ruimtelijke en 

landschappelijke voorwaarden: het is in 

de buurt van een bedrijventerrein (De 

Mars) en nabij infrastructuur 

(Twentekanaal en provinciale weg). Dat 

zijn de plekken die de voorkeur krijgen 

boven plekken in het open, landelijke 

gebied vanwege landschappelijke 

overwegingen.  
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