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1 Gestelde vragen tijdens digitale uitzending over  windpark IJsselwind 
en gegeven antwoorden 

 

Tabel: gestelde vragen in volgorde van binnenkomst  

 

Vraag Antwoord 

Waarom is dit één van de 

weinige plekken binnen de 

provincie om windmolens te 

plaatsen? Wat zijn de criteria 

daarvoor? 

Allereerst zijn er wettelijke criteria. Een windpark mag niet te 

dicht staan bij woningen, spoor-, weg- en waterwegen, natuur, 

buisleidingen, hoofspanningsleidingen etc. Als daar rekening 

mee wordt gehouden, blijft er een beperkt aantal plekken over 

waar het wettelijk is toegestaan om een windpark te bouwen. 

De provincie en de gemeenten in de CleanTech Regio hebben 

in vervolg op de afspraken uit het Klimaatakkoord een 

Regionale Energiestrategie opgesteld. Daarin zijn alle 

mogelijke locaties onderzocht en besproken met inwoners. Dit 

is een van de weinig locaties voor windenergie in de CleanTech 

Regio die daaruit is voortgekomen. De RES is vastgesteld door 

alle betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten.  

 

Kan Zutphen in principe 

opnieuw de procedure doen? 

Nee, Zutphen heeft laten weten de procedure niet opnieuw te 

willen doen. De provincie heeft daarom de wettelijke 

bevoegdheid voor de procedure voor het windpark weer 

teruggenomen. 

 

Waarom denkt de provincie 

dat zij wel slaagt? 

De provincie draagt zorg voor het doorlopen van een 

zorgvuldige procedure. Na bestudering van de uitspraak van de 
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 Vraag Antwoord 

Raad van State komt de provincie tot de conclusie dat de 

gebreken die de Raad van State heeft geconstateerd op te 

lossen zijn. Dat doen we door het uitvoeren van nieuw 

onderzoek en het verbeteren en/of aanvullen van bestaande 

onderzoeken. Op diverse vlakken is ondersteuning 

ingeschakeld van erkende (milieu-)specialisten.  

 

Waar kunnen we de 

windladder vinden als 

inwoner? 

De Windladder en bijbehorende Statenbrief vind je terug op 

JvdM - Uitvoering moties 21M 35, 36, 37, 38, 39 en 99 naar 

aanleiding van de vaststelling van de RES’en (PS2021-868) 

Provincie Gelderland (stateninformatie.nl) 

 

Waarom geen MER bij 

opstellen PIP? 

Het project ligt onder de drempelwaarden van 10 windturbines 

en 15 MW, waardoor het niet wettelijk verplicht is om een MER 

uit te voeren. Daarnaast is in de voorgaande procedure een 

MER opgesteld, die al veel relevante informatie heeft 

opgeleverd.  

 

De gemeenteraad van 

Zutphen heeft besloten dat 

de vestiging van windmolens 

en zonnevelden aan een 

afwegingskader moet 

voldoen. Die heeft betrekking 

op de landschappelijke 

inpassing, biodiversiteit, 

betrokkenheid van de 

omwonenden en financiële 

participatie. Wordt daar in 

de PIP rekening mee 

gehouden? 

Ja, dit hebben we met een brief aan de gemeente Zutphen laten 

weten.  

Komt het nieuwe 

normenstelsel transparant 

aan de orde in het MER 

beoordelingsbesluit? Zo niet, 

waar dan wel? 

In het MER-beoordelingsbesluit is een toetsingskader 

opgenomen, waarmee kan worden vastgesteld of er geen 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Dat is 

de kern van het MER-beoordelingsbesluit. Het nieuwe 

normenstelsel wordt onderdeel van het Inpassingsplan. De 

door de initiatiefnemers in te dienen vergunningen worden aan 

dat normenstelsel getoetst.  

 

Hoe verhoudt zich een 

locatie specifiek 

normenkader tot een rijks 

breed normenkader? 

De Raad van State heeft in haar uitspraak nadrukkelijk 

aangegeven dat bevoegde gezagen lokale normen kunnen en 

mogen stellen. De minister heeft dit ook benadrukt, om zo geen 

vertraging in het behalen van de doelstellingen van het 

https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/720632
https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/720632
https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/720632


 

 

   

 

Datum 
 23 maart 2022 

  
Zaaknummer 

 

  
Blad 

3 van 4 

 Vraag Antwoord 

Klimaatakkoord op te lopen. Het lokale normenkader is eerder 

klaar dan de rijks brede normen. 

 

Wat wordt onder milieu 

verstaan? Is dat alleen 

natuur? Of worden daar ook 

de effecten op de 

omwonenden/mensen in 

meegenomen? 

 

Nee, dat is inderdaad breder dan enkel natuur. De mogelijke 

effecten op omwonenden, denk aan geluid en slagschaduw, 

spelen een belangrijke rol in de afwegingen.  

 

Tot op heden was de 

Omgevings Advies Raad 

(OAR) actief betrokken bij 

het opstellen van de 

omgevingsovereenkomst. 

Afspraken werden 

meegenomen in de 

vergunningsaanvraag. Het 

lijkt er nu op dat de OAR 

alleen op de hoogte wordt 

gehouden. Welke rol heeft de 

OAR nu? 

 

De provincie ziet de OAR als het platform waar 

initiatiefnemers en projectomgeving samen tot concrete 

afspraken komen over bovenwettelijke hinderbeperking en 

financiële participatie.  

 

Hoe kunnen inwoners mee 

participeren in financiële zin 

en op welke manier? 

Direct omwonenden delen mee in de winst van het windpark 

via de bewonersregeling (onderdeel van het gebiedsfonds). 

Daarover worden afspraken gemaakt in de OAR. Daarnaast 

kunnen bewoners via windaandelen investeren in de realisatie 

van de windturbines van IJsselwind. Daarvoor in de plaats 

krijgen zij ieder jaar een rendement uitgekeerd.    

 

Is dit traject het wel waard? 

Er komen maar drie 

windturbines. Waarom daar 

zoveel tijd en geld aan 

besteden? 

 

Vanwege klimaatverandering en de geopolitieke situatie is het 

hard nodig dat we onze energievoorziening verduurzamen. In 

Nederland hebben we daar in het Klimaatakkoord afspraken 

over gemaakt, met een belangrijke rol voor windenergie. Er 

zijn in Nederland en meer in het bijzonder in de CleanTech 

Regio niet veel plekken waar windmolens mogen worden 

gebouwd. Dus de beschikbare plekken moeten zo veel mogelijk 

worden benut, ook deze locatie in de gemeente Zutphen.  

 

De provincie zet geen 

windmolens neer, maar 

investeert wel in ambtenaren 

en juridische procedures. 

De relatief ‘makkelijke’ plekken, waar grote windparken van 

meer dan 10 windmolens kunnen worden gebouwd, zijn bijna 

allemaal al benut, zie bv. de Wieringermeer, diverse 

windparken in Flevoland, Drenthe en Groningen. Ook de 
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 Vraag Antwoord 

Weegt dit op? Kan 

Gelderland niet beter 

centraal een groter park 

realiseren, met minder 

omwonenden in een groter 

gebied? 

kleinere windparken zijn hard nodig, omdat we heel veel 

stroom gebruiken met zijn allen en in de toekomst nog meer, 

omdat we allemaal elektrisch gaan rijden en verwarmen. Er 

zijn in Nederland en meer in het bijzonder in de CleanTech 

Regio niet veel plekken waar windmolens mogen worden 

gebouwd. Dus de beschikbare plekken moeten zo veel mogelijk 

worden benut, ook deze locatie in de gemeente Zutphen.  

 

De netbeheerders geven aan 

dat het enorme lastig wordt 

om voor alle kleine 

windparken en zonneparken 

aansluitingen te realiseren. 

Is het dan niet beter om de 

keuze voor kleinschalige 

versnippering af te stappen? 

De beschikbaarheid van aansluitingen op de 

elektriciteitsinfrastructuur staat inderdaad onder druk. 

Kleinschaliger, decentrale opwek van energie is de nieuwe 

norm, omdat we af moeten van de centrale opwek met kolen- 

en gascentrales. Er wordt hard aan gewerkt om het 

elektriciteitsnetwerk gelijke tred te laten houden met de 

ontwikkeling van duurzame energie.  

Voor dit windpark is dat overigens geen probleem, daar is de 

netaansluiting al voor geregeld.  

 

Wil de provincie ook mee 

werken aan een PIP op de 

andere locatie in Lochem 

vanuit RES, daar gemeente 

motie windstilte heeft 

aangenomen? 

In de regionale energiestrategie voor de Cleantech Regio is een 

zoekzone opgenomen in Lochem waar ruimte is voor vier 

windturbines. De precieze locatie is nog niet bepaald. De 

gemeente Lochem is aan zet om dit uit te werken en er moet 

nog een initiatiefnemer komen die in deze zone windturbines 

wil plaatsen. Voor 1-1-2025 moeten de vergunningen voor 

windturbines zijn afgegeven willen we de klimaatafspraken 

halen voor wind op land. Onze werkwijze en de rol van de 

provincie bepalen we op basis van de provinciale Windladder. 

Hier kunt u de Windladder en bijbehorende Statenbrief lezen.  

 

Er werd genoemd dat er ook 

een windpark in de gemeente 

Lochem komt op basis van 

de RES. Wie is aanzet voor 

dit windpark in Lochem: de 

provincie of de gemeente ? 

En is de omvang en locatie al 

bekend? 

 

De zoekzone is onderdeel van de regionale energiestrategie 

voor de Cleantech Regio die ook de gemeenteraad van Lochem 

heeft vastgesteld. De gemeente moet nu de locatie vaststellen 

in dit gebied. Zo hebben we dit landelijk afgesproken. De 

provincie is bevoegd gezag voor windparken. Maar deze 

bevoegdheid dragen we graag over als de gemeente dit wil gaan 

regelen. Zij kennen de lokale situatie goed en staan dichtbij 

hun inwoners. De omvang en de exacte locatie van een 

mogelijk windpark in Lochem is nu nog niet bekend. 
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