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1 Inleiding 

 

1.1 Context en strekking van de zienswijzennota 

Het windpark  

Windpark IJsselwind Windpark IJsselwind is voorzien langs het Twentekanaal, ten noorden van 

het bedrijventerrein De Mars te Zutphen. Het beoogde windpark bestaat uit 3 windturbines met 

een totaal elektrisch vermogen van maximaal ca. 12,9 MW. Initiatiefnemers van het windpark zijn 

Waterschap Rijn en IJssel (1 windturbine (Wt 3) en IJsselwind B.V. (2 windturbines, Wt 1 en Wt 2). 

De twee initiatieven worden gezien als één windpark.  

 

Gecoördineerde procedure 

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 11 mei 2022 besloten dat de coördinatieregeling, 

zoals bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. 

Dit betekent in dit project dat bekendmaking van het ontwerp-inpassingsplan en de 

ontwerpbesluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen en het indienen van 

beroep gelijktijdig plaatsvindt. Gedeputeerde Staten van Gelderland treden hierbij op als het 

coördinerend orgaan. 

De publicatie van de gecoördineerde besluiten verloopt in twee delen.  

• Het eerste deel betrof het inpassingsplan ‘Windpark IJsselwind Zutphen’ alsmede de twee 

omgevingsvergunningen. De zienswijzen hierop zijn beantwoord in een separate reactienota, 

die is hier te vinden [LINK]. Wat betreft het eerste deel zijn de besluiten inmiddels genomen. 

Ook is de beroepstermijn hiervan verlopen. 

• Het tweede deel betreft de wijzigingen watervergunning en de wijziging ontheffing Wet 

natuurbescherming. Deze zienswijzennota heeft betrekking op dit tweede deel van de 

procedure. 

 

Wijzigingen van watervergunning en ontheffing Wet natuurbescherming 

De aanleiding voor het voorvoeren van wijzigingen in de verleende vergunningen en ontheffing is 

de aanpassing van het windpark op twee punten, te weten: 

1. de afmetingen van de windturbines zijn beperkt vergroot; 

2. de meest noordelijke windturbine (windturbine 1) is circa 23 meter verschoven richting 

zuidoosten. 

 

Specifiek gaat het om de volgende wijzigingen van vergunningen / ontheffingen: 

 

Watervergunningen 

• Wijziging watervergunning, kenmerk 54318; wijziging van eerdere vergunning WRIJVERG-2-

100207, d.d. 10 oktober 2019 (Coöperatie IJsselwind). 

• Wijziging watervergunning, kenmerk 54689; wijziging van eerdere vergunning WRIJVERG-2-

100727, d.d. 10 oktober 2019 (Waterschap Rijn en IJssel). 

 

De genoemde eerdere watervergunningen zijn inmiddels onherroepelijk na een uitspraak van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 12 mei 2021.  

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1/b_NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1_tb27.pdf
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Ontheffing Wet natuurbescherming 

Het gaat om de wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (zaaknummer 2022-008346, 

wijziging van eerdere ontheffing zaaknummer 2018-012088). 

 

De oorspronkelijke ontheffing Wnb is op 7 oktober 2019 verleend. Op 8 januari 2020 is hebben GS 

een wijzigingsbesluit genomen waarmee uitsluitend een wijziging tenaamstelling is doorgevoerd. 

De genoemde eerdere ontheffing soortenbescherming Wnb is inmiddels onherroepelijk na een 

uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 12 mei 2021. 

 

Procedure ontwerp-wijzigingsbesluiten 

Zoals gesteld zijn in het tweede deel van de gecoördineerde procedure de ontwerp-wijzigingen 

watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming opgenomen. Deze 

lagen vanaf donderdag 11 augustus 2022 tot donderdag 22 september 2022 ter inzage. Het ging dus 

om de volgende zaken: 

1.  Wijziging twee watervergunningen; 

2.  Wijziging ontheffing Wet natuurbescherming. 

 

Zienswijzen 

Er zijn drie zienswijzen ingediend op de ontwerp-wijzing van de watervergunningen en ontheffing 

Wet natuurbescherming. In hoofdstuk 2 wordt gereageerd op deze ontvangen zienswijzen. In de 

volgende paragraaf worden de zienswijzen nader besproken. 

 

1.2 Overzicht zienswijzen  

De provincie heeft 3 ontvankelijke zienswijzen ontvangen gericht op de ontwerp-wijziging van de 

ontheffing Wet natuurbescherming en de ontwerp-wijziging van de watervergunning van 

Waterschap Rijn en IJssel en de watervergunning van IJsselwind B.V. Alle zienswijzen zijn 

geregistreerd en aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden. De ontvangen zienswijzen 

zijn in deze zienswijzennota genummerd van 1 t/m 3. 

 

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het niet toegestaan om de 

persoonsgegevens van natuurlijke personen te verwerken zonder dat er bijvoorbeeld sprake is van 

een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of toestemming van de betreffende personen. De 

provincie noemt de natuurlijke personen die een zienswijze hebben ingediend in deze 

zienswijzennota daarom niet bij naam. Daar waar het adres inhoudelijk relevant is voor de 

behandeling van de zienswijze, is bij de beantwoording het adres wel vermeld. 

 

Nr. Ontvangstdatum  Naam Adres 

1 20 september 2022 Privépersoon Geanonimiseerd 

2 21 september 2022 Privépersonen Geanonimiseerd 

3 21 september 2022 Stichting Eefde Tegen-wind Geanonimiseerd 

 

Indieners van zienswijzen ontvangen persoonlijk bericht over de beantwoording van hun 

zienswijze(n). Deze zienswijzennota wordt bovendien samen met de definitieve besluiten ter inzage 

gelegd.  
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1.3 Vervolg procedure 

De zienswijzen op de wijziging ontheffing Wet natuurbescherming en de wijziging 

watervergunningen zijn van een antwoord voorzien. Deze zienswijzennota wordt gelijktijdig met de 

definitieve besluiten vanaf donderdag 9 februari 2023 tot donderdag 23 maart voor de duur van zes 

weken ter inzage gelegd.   

 

Beroepsmogelijkheid 

Gedurende de periode van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden bij de Afdeling 

bestuursrecht- spraak van de Raad van State beroep instellen tegen de besluiten. Het beroep kan op 

de volgende wijze ingediend worden: 

• Schriftelijk in een brief gericht aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 

• Digitaal via de site https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist. 

 

Crisis- en herstelwet 

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze gecoördineerde procedure. Dit betekent dat: 

• de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen; 

• de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld; 

• de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak 

doet over eventueel ingestelde beroepen..  
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2 Beantwoording zienswijzen 

 

Zienswijze 1, 2 en 3 zijn identiek. De beantwoording volgt de nummering van zienswijze 3.  

 

Nr. Samenvatting Reactie provincie 

1.1 Volgens het ontwerpbesluit, § 3.1.2, wordt de nieuwe locatie van windturbine 1 op de 

plek met de coördinaten X=210.773 en Y=464.385. Dit is echter nog steeds op het 

talud waarover is gediscussieerd in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 mei 2021, 

201908401/1/R1.1   
 

Abusievelijk zijn in tabel 2 van paragraaf 3.1.2 van het ontwerpbesluit de 

aanduiding van nieuwe en oude coördinaten van windturbinepositie 1 met 

elkaar verwisseld. Dit is een verschrijving in de toelichting bij de aanvraag 

en het ontwerpbesluit. De correcte coördinaten, waarvoor de onderzoeken 

zijn uitgevoerd ter voorbereiding op het wijzigingsverzoek, betreft de 

coördinaten die in tabel 2 zijn aangeduid als ‘oude locatie’, te weten  

X=210.791, Y=464.371. Dit wordt gerectificeerd in het definitieve besluit. 

 

1.2 Volgens indieners dient bij correctie van het ontwerpbesluit opnieuw de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) te worden doorlopen.  

Voor wijziging van de ontheffing Wnb is de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure gevolgd. Het is daarom dat indiener een 

zienswijze heeft kunnen indienen. Indien zienswijzen aanleiding geven tot 

aanpassingen in het besluit worden deze verwerkt in het definitieve besluit. 

Daarmee wordt het doel van de openbare voorbereiding gediend.  

1.3 In het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) 

(NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1) ligt windturbine 1 op een andere locatie 

dan nu in uw ontwerpontheffing als nieuwe locatie wordt aangeduid.  

 

Indieners stellen dat de nieuwe locatie van windturbine 1, zoals opgenomen in het PIP, 

nog steeds te dicht bij de dassenburchten ligt. Indieners geven daarbij aan dat vlakbij 

deze nieuwe locatie nieuwe burchten zijn bijgekomen en dat dit wordt bevestigd in het 

rapport Silvavir Ecologisch Advies, Nader onderzoek das (meles meles) op beoogde 

locatie windturbines langs het Twentekanaal bij Eefde. 

In het ontwerpbesluit zijn de coördinaten van de oude en nieuwe locatie van 

windturbine 1 verwisseld. Rectificatie: de nieuwe locatie van windturbine 1 

betreft de locatie met volgende coördinaten: X=210.791, Y=464.371. 

 

In het onderzoek van Silvavir is in 2022 nader ecologisch onderzoek 

uitgevoerd om  de aanwezige dassenburchten en het gebruik van het gebied 

door dassen in kaart te brengen en te beoordelen of de komst van 

windturbines en de bijbehorende uit te voeren werkzaamheden mogelijke 

negatieve effecten hebben op de das.  

 

Hierin is aangegeven dat er een aantal bijburchten bij is gekomen ten 

opzichte van de situatie van 2019. De effecten op deze burchten zijn ook 

onderzocht in dit onderzoek. Het onderzoek toont aan dat de locatie van de 

beoogde windturbine, de fundering, de toegangsweg, de kraanopstelplaats 

en de tijdelijke materiaalopslag overal op meer dan 20 meter afstand van de 
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dichtstbijzijnde dassenburcht liggen. Dit geldt dus ook voor de nieuwe 

bijburchten. Het plan voldoet hiermee aan de belangrijkste richtlijn van het 

kennisdocument ‘das’ van BIJ12.  

1.4 Uit het onderzoek van Silvavir blijkt dat de aangeduide dassenburchten op 20 meter of 

meer van de windturbine gelegen zijn. Indiener maakt zich zorgen, omdat sommige 

van deze dassenburchten op of vlakbij de afstand van 20 meter van de windturbine 

gelegen zijn. Indiener verzoekt om vlak voor de start van de werkzaamheden een 

inventarisatie uit te voeren om eventuele bijgekomen nieuwe dassenburchten in kaart 

te brengen.  

Silvavir adviseert in haar onderzoek enkele maatregelen te treffen om 

mogelijke verstoring en aantasting van de das te voorkomen. Deze 

maatregelen zijn in een ‘Notitie concretiseren voorwaarden das – project 

IJsselwind’ geconcretiseerd. In verband met mogelijke (tijdelijke) 

verstoring en aantasting van het leefgebied van de das hebben 

initiatiefnemers op 24 mei 2022 een aanvraag ontheffing Wet 

natuurbescherming aangevraagd. Deze aanvraag is op 12 augustus 2022 

aangevuld en momenteel in behandeling. 

In het bij de ontheffingsaanvraag behorende activiteitenplan is aangegeven 

dat een dassendeskundige twee weken voor de start van de werkzaamheden 

het plangebied en het actuele gebruik van bekende en nieuwe burchten in 

kaart brengt. Indien noodzakelijk worden de uitvoeringswijze en planning 

hierop aangepast.  

Zie ook beantwoording bij 1.3 

1.5 Direct omwonenden hebben in april een nieuwe dassenburcht aangetroffen, die 

volgens hen, op de locatie van de opstelplaats van windturbine 1 ligt. Deze locatie ligt 

binnen de door BIJ12 geadviseerde minimale afstand van 20 meter van de 

windturbines en bijbehorende voorzieningen. 

 

Zie beantwoording bij 1.4. Voor de das is een separate ontheffingsaanvraag 

ingediend. 

1.6 Volgens indiener zijn effecten op de das (meles meles) niet uit te sluiten voor zowel de 

beoogde nieuwe (conform PIP) als de oude locatie van windturbine 1, waardoor de 

oorspronkelijke ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet 

allesomvattend is. Ontheffing dient ook te worden aangevraagd voor de das of het 

ontwerp moet worden aangepast.  

Zie beantwoording bij 1.4. Voor de das is een separate ontheffingsaanvraag 

ingediend. 

1.7 Het ontwerpbesluit bevat stellingen op pagina 6 die volgens indiener ten onrechte niet 

zijn onderbouwd.  

De door indiener aangehaalde tekst op pagina 6 van het ontwerpbesluit 

maakt deel uit van de beoordeling van het verzoek om wijziging van de 

ontheffing. In dezelfde beoordeling is verwezen naar onderzoek waaruit 

blijkt dat het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels vooral wordt 

bepaald door  locatiefactoren, die van groter belang zijn dan de afmetingen 

van de windturbines. Daarbij is tevens een bronvermelding opgenomen. 
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1.8 Volgens indiener heeft het rapport “Vliegbewegingen van watervogels in plangebied 

Windpark IJsselwind”, waarnaar wordt verwezen in het ontwerpbesluit, niet ter 

inzage gelegen met het ontwerpbesluit ‘Wijzigingsbesluit ontheffing 

soortenbescherming’.  

 

Het rapport ‘Vliegbewegingen van watervogels in plangebied Windpark 

IJsselwind’ heeft al ter inzage gelegen met het ontwerp-inpassingsplan 

“Windpark IJsselwind Zutphen” en de ontwerp-omgevingsvergunningen in 

het eerste zogenaamde ‘eerste mandje’ met ontwerpbesluiten. Alle besluiten 

worden gelijktijdig voorbereid. 

 

1.9 Indieners hebben een rapport met een vergelijkbare titel gevonden in het 

ontwerpbesluit ‘Wijzigingsbesluit ontheffing soortenbescherming’, te weten  Bijlage 11 

Veldonderzoek naar ganzen en watervogels 2021-2022 bij de toelichting van het 

Inpassingsplan (tevens bijlage 3 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling). 

Daarnaast merken indieners op dat het rapport nog de status van concept heeft.  

Het rapport ‘Vliegbewegingen van watervogels in plangebied Windpark 

IJsselwind Veldonderzoek in winter 2021/2022’ van Bureau Waardenburg 

is het rapport waar naar verwezen wordt in het ontwerpbesluit 

‘Wijzigingsbesluit ontheffing soortenbescherming’. Ten opzichte van het 

conceptrapport hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de definitieve 

versie van het rapport. De definitieve versie wordt bij het definitieve 

wijzigingsbesluit gevoegd. 

 Zie ook beantwoording bij zienswijze 1.8.  

 

1.10 In het rapport Vliegbewegingen van watervogels in plangebied Windpark IJsselwind 

veldonderzoek winter 2021/2022 is onderzoek uitgevoerd naar de brandgans, grauwe 

gans, kolgans en kokmeeuw. Indieners trekken het onderzoeksrapport in twijfel o.a. 

omdat een aantal ganzen niet gedetermineerd konden worden en omdat enkel voor de 

vier bovengenoemde soorten een actualisatieonderzoek is uitgevoerd. Volgens 

indieners had de actualisatie ook voor de vogelsoorten genoemd in de Notitie van J. 

Rijsdijk, aanvaringsslachtoffers windpark IJsselwind moeten worden uitgevoerd.  

In het rapport ‘Vliegbewegingen van watervogels in plangebied Windpark 

IJsselwind, veldonderzoek in winter 2021/2022, is toegelicht dat 

veldonderzoek is uitgevoerd om het onderzoek uit 2015/2016 te 

actualiseren. Om die reden was het onderzoek gericht op het in kaart 

brengen van vliegbewegingen van ganzen en andere watervogels, net als in 

2015/2016.  

Het feit dat bij een aantal vliegbewegingen geen soort kon worden 

gedetermineerd is het gevolg van het feit dat waarnemingen zijn gedaan in 

de periodes die met het oog op aanvaringen risicovol zijn; 

ochtendschemering en avond. 

De berekening van aanvaringsslachtoffers voor de betreffende soorten in de 

notitie van J. Rijsdijk, HaskoningDHV Nederland B.V. zijn bepaald aan de 

hand van verspreidingsgegevens, habitatkenmerken en beschikbare 

literatuur. Voor deze beoordeling is ter voorbereiding op de oorspronkelijke 

ontheffing, die onherroepelijk is, geen veldonderzoek uitgevoerd en de 

gegevens behoeven derhalve geen actualisatie. Een actualisatie op basis van 

literatuuronderzoek levert namelijk dezelfde resultaten op. 
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1.11 Op basis van de website waarneming.nl zijn vlakbij het projectgebied, in 

Rammelerwaard Voorsterklei, de afgelopen tijd (september 2022) lepelaars 

waargenomen.  

In het kader van het project (en de ontheffingsaanvraag) zijn uitgebreide 

ecologische onderzoeken uitgevoerd naar onder andere vogels. Deze 

onderzoeken zijn gebaseerd op actuele (wetenschappelijke) onderzoeken, 

veldbezoeken en expert judgement. De lepelaar is niet naar voren gekomen 

als een relevante soort voor deze ontwikkeling. Een waarneming van een 

soort is onvoldoende een soort als relevante vogelsoort te bestempelen. 

Daarvoor is een ecologische analyse en onderbouwing nodig waarvoor 

initiatiefnemers experts van Bureau Waardenburg hebben ingeschakeld.   

1.12 Volgens indieners zijn ook de visarend, wespendief en de roerdomp in het gebied 

waargenomen. Derhalve vragen indieners specifiek onderzoek te doen naar de 

samenhang van effecten op soorten met de al aanwezige obstakels.  

De beoogde windturbines IJsselwind zijn als ontwikkeling al beoordeeld en 

voor deze ontwikkeling is al ontheffing verleend op grond van de Wnb. Ter 

voorbereiding op het wijzigingsverzoek heeft daarom alleen actualisatie van 

onderzoek plaatsgevonden (waar nodig) en beoordeling van de beperkte 

wijziging in afmetingen van windturbines (en verschuiving van 

windturbinepositie 1 met 23 m).  

 

Zie ook beantwoording bij zienswijze 1.11 

 

1.13 Uit het Rapport Vliegbewegingen blijkt volgens indiener dat de vlieghoogten van de 

vier onderzochte soorten binnen het bereik van de wieken liggen. Indieners zijn van 

mening dat de conclusie dat de wijzigingen in de turbinespecificaties verwaarloosbaar 

klein zijn niet is onderbouwd en zij begrijpen deze niet en wijzen op de toename van 

de maximale rotordiameter ten opzichte van en daarmee de toename van het 

oppervlak dat de rotor beschrijft (30%).  

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het aantal 

aanvaringsslachtoffers per windturbine bij windturbines van ≥1,5 MW 

vergelijkbaar zijn met het aantal aanvaringsslachtoffers bij kleinere 

windturbines (Krijgsveld et al., 2009; Smallwood & Karas, 2009). Op basis 

van bovengenoemde onderzoeken is aan te nemen dat er geen lineair 

verband bestaat tussen het aantal aanvaringsslachtoffers en de grootte van 

het rotoroppervlak.  

Ook is er geen lineair verband tussen de turbinehoogte en het aantal 

aanvaringen (Erickson et al., 2014). De rotoren van grotere windturbines 

draaien vaak ook langzamer, waardoor vogels makkelijker tussen de wieken 

kunnen doorvliegen (Everaert, 2014; Erickson et al., 2014).  

Het aantal aanvaringsslachtoffers is daarbij met name afhankelijk van de 

soortensamenstelling, het vlieggedrag en de vlieghoogte van vogels en in 

mindere mate van de afmetingen van een windturbine (Everaert, 2014).  

 

1.14 Indieners uiten hun zorgen over dat de staat van instandhouding van soorten, ook als 

de additionele sterfte onder de 1%-mortaliteitsnorm blijft en zijn van mening dat 

Ter beoordeling van het effect van het aantal aanvaringsslachtoffers op de 

gunstige staat van instandhouding (GSI) van de populatie van iedere soort 
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effecten van vogelsterfte worden onderschat. Hierbij wordt verwezen naar het rapport 

van Schippers et al., 2020 Mortality limits used in wind energy impact assessment 

underestimate impacts of wind farms on bird populations.   

wordt altijd uitgegaan van het worstcasescenario. Hierdoor kan worden 

vastgesteld dat de werkelijke sterfte niet hoger ligt dan de voorspelde 

sterfte. Ook na publicatie van het bovengenoemde onderzoek wordt de door 

het ORNIS-comité geformuleerde én geaccepteerde 1%-mortaliteitsnorm 

nog steeds gebruikt als indicatieve maatstaf voor het uitsluiten van effecten 

op populatieniveau. Er is dan ook geen aanleiding om een ander criterium 

te hanteren. 

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft de 

werkwijze betreffende de 1%-mortaliteitsnorm als acceptabel geacht in 

verschillende uitspraken: zaaknr. 200801465/1/R2 (april 2009), zaaknr. 

200908100/1/R1 (december 2010), zaaknr. 201100875/1/R2 (februari 

2012). 

1.15 Een toename van het rotoroppervlak naar 138,25 meter ten opzichte van de eerdere 

120 meter heeft volgens indieners gevolgen voor de benodigde omvang en diepte van 

de fundering van de windturbines, de geproduceerde trillingen en het geluid. Dit kan 

volgens indieners op allerlei soorten, variërend van dassen, slangen, bevers tot allerlei 

bodemleven, invloed hebben. Indieners stellen dat bovengenoemde ten onrechte niet 

is onderzocht. 

 

Het plan is beperkt aangepast (één windturbine wordt ruim 20 m 

verplaatst, en de windturbines worden beperkt hoger). Voor zover relevant 

zijn de onderzoeken hierop aangepast. De aanname dat het vergroten van 

het rotoroppervlak zorgt voor een toename van geluid is niet correct. De 

bronsterkte van de windturbine is bepalend voor de productie van geluid en 

die bronsterkte hangt niet samen met de omvang van de rotordiameter.  

Verder blijkt op grond van ervaringen en metingen bij windturbines in 

waterkeringen dat fundaties van windturbines geen hinderlijke trillingen 

doorgeven aan de ondergrond en de omgeving. De Staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu heeft laten weten dat “de bewering in enkele 

literatuurbronnen dat ook overdracht door de grond plaats vindt is 

ongegrond, hetgeen blijkt uit nauwkeurige metingen van trillingsniveaus in 

de bodem rondom windturbines”.  

1.16 In de ontwerpontheffing staat aangegeven dat het actualisatieonderzoek voor 

vleermuizen eind 2022 wordt verwacht. Indieners stellen dat het ontwerpbesluit 

‘Wijzigingsbesluit ontheffing soortenbescherming’ niet mag worden afgegeven, omdat 

de geactualiseerde onderzoeksgegevens voor vleermuizen nog niet bekend zijn. 

Daarnaast dient de uniforme openbare voorbereidingsprocedure opnieuw gevolgd te 

worden, omdat het publiek de gegevens moet kunnen betrekken bij het indienen van 

een zienswijze over het ontwerpbesluit.  

 

Tijdens de behandeling van het verzoek om wijziging van de ontheffing, na 

publicatie van het ontwerpbesluit, zijn eind 2022 actuele gegevens 

ontvangen over het gebiedsgebruik door vleermuizen. Het gaat om de in het 

ontwerpbesluit genoemde gegevens. Deze nieuwe informatie is vervolgens 

beoordeeld door ecologisch adviseur Waardenburg. Bureau Waardenburg 

heeft op basis van de actuele veldgegevens een effectbepaling en 

beoordeling uitgevoerd. Onderdeel van deze beoordeling betrof een 

berekening van de additionele sterfte en een beschouwing van cumulatie 
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Indieners trekken de nieuwe stilstandsvoorziening in twijfel, omdat de werking pas na 

oplevering van de geactualiseerde onderzoeksresultaten kan worden beoordeeld.  

met aanvaringsslachtoffers als gevolg van overige (te bouwen) windparken. 

De conclusie na actualisatie is ongewijzigd. Bureau Waardenburg stelt met 

zekerheid dat, met inachtneming van de voorgeschreven 

mitigatiemaatregelen, geen effect op de staat van instandhouding van alle 

vleermuissoorten kan optreden. 

Omdat actuele gegevens niet leiden tot een ander besluit kunnen het verslag 

van het veldonderzoek en de effectbepaling en -beoordeling van Bureau 

Waardenburg als aanvullingen op de wijzigingsaanvraag in behandeling 

worden genomen en als onderbouwing van het definitieve wijzigingsbesluit 

als bijlagen bij dat besluit worden opgenomen.  

 

 

Overigens worden de voorwaarden van de huidige stilstandsvoorziening 

met het wijzigingsbesluit aangescherpt. Het gaat om details van de 

stilstandvoorziening waarmee wordt aangesloten bij actuele inzichten ten 

aanzien van een generieke stilstandregeling voor vleermuizen. Deze 

verscherpte stilstandsvoorziening is reeds in het ontwerpbesluit Wijziging 

ontwerpbesluit soorten opgenomen en wordt in het definitieve besluit 

gehandhaafd.  

 

1.17 Ontwerpwijziging watervergunning kenmerk 54318 betreft de turbines ten noorden 

van het Twentekanaal die in het ontwerp van het PIP als de turbines 1 en 2, worden 

aangeduid. Ontwerpwijziging watervergunning kenmerk 54689 betreft de turbine op 

de voormalige stortplaats ten zuiden van het Twentekanaal.  

Dit onderscheid is correct. 

1.18 Omwonenden leven en werken in de buurt van deze turbines en hebben daar hun 

landbouwgronden. Zij zijn bevreesd voor overstromingen en waterschade.  

  

Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste is een van de doelen van het waterbeheer door het 

Waterschap. Effecten van de bouw en het gebruik van windturbines op de 

doelen van het waterbeheer zijn om die reden getoetst in het kader van het 

inpassingsplan en in het kader van het besluit op het verzoek om wijziging 

van de watervergunning. Geconcludeerd is dat de waterveiligheidsrisico’s 

aanvaardbaar waren en zijn. 

1.19 In beide ontwerpbesluiten is overwogen dat de gewijzigde positie, afmetingen, 

gewichten en zonering kunnen leiden tot een verhoogd negatief effect van de 

De verschillen in windturbine-eigenschappen zijn op een rij gezet waarna is 

onderbouwd dat zowel in de bouw-, gebruiks- en verwijderingsfase aan de 

gestelde strenge faalkans wordt voldaan. Tevens is geconcludeerd dat het 
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windturbines op de waterveiligheid en (in de ontwerpvergunning voor de 

windturbines 1 en 2) een grotere afname van het bergingsvolume.  

effect op het bergingsvolume in geval van overstroming van het 

waterbergingsgebied nihil was en is. 

1.20 De ontwerpwatervergunningen leggen de configuratie van de gewijzigde windturbines 

niet vast. Indieners geven aan dat de locaties (met precieze coördinaten) en verdere 

kenmerken van de turbines (inclusief fundering e.d.) vastgelegd dienen te worden in 

de voorschriften van de vergunningen.  

In het besluit, inclusief bijbehorende documenten, worden de gewijzigde 

locaties en gewijzigde afmetingen duidelijk beschreven.  De aanvraag maakt 

bovendien expliciet onderdeel uit van het besluit. Ook hier worden de 

locatie en afmetingen van de windturbines duidelijk weergeven. Tevens is in 

voorschrift 10 van de verleende watervergunning voorgeschreven dat 4 

weken voor start uitvoering een door het waterschap goedgekeurd 

funderingsrapport dient te zijn voorgelegd. 

1.21 In de ontwerpvergunningen, p. 7 (54689), resp. 8 (54318), wordt verwezen naar 

“Notitie/memo Royal HaskoningDHV, windpark IJsselwind – effecten gewijzigde 

afmetingen en locatie op waterkering, kenmerk BI5627-RHD-AM-NT-GT-0001, 

datum 22-3-2022” (Hierna Notitie Royal HaskoningDHV, 2022). Indieners stellen dat 

dit stuk niet ter inzage heeft gelegen bij de ontwerp-beschikking wijziging 

watervergunning IJsselwind.  

 

De notitie ligt wel ter inzage en is vindbaar op de website van de provincie 

onder vermelding "bijlage 17 Oplegnotitie waterveiligheid 2022". Ook is 

deze op RuimtelijkePlannen.nl te vinden [LINK]. 

1.22 Indieners stellen dat, op basis van de Notitie Royal HaskoningDHV 2022, faalkansen 

toenemen. Het is voor indieners onduidelijk waarom de faalkansen binnen gestelde 

eisen blijven. Monitoring maakt een grotere faalkans niet aanvaardbaar. 

Uit de verschilanalyse blijkt dat voor de bouw en aanwezigheid van de 

windturbines is aangetoond dat zowel in de bouw-, gebruiks- en 

verwijderingsfase voldaan wordt aan de gestelde strenge faalkanseis. Dit 

wordt uitgebreid toegelicht in de oplegnotitie van Royal HaskoningDHV 

'Windpark IJsselwind - effecten gewijzigde afmetingen en locatie op 

waterkering', d.d. 22 maart 2022 [LINK]. Het doel van monitoring is 

conform verwachting aantonen dat er geen deformatie van de waterkering 

optreedt en de trillingen niet groter zijn dan in berekeningen zijn 

aangenomen (zie ook 23.c.). Het doel van monitoring is niet het accepteren 

van een grotere faalkans. 

1.23 Volgens de notitie 2022 paragraaf 3.1 is in de rapportage van 2018 een kwantitatieve 

analyse gemaakt, maar is dit in 2022 niet gedaan. Er is voortgeborduurd op 

berekeningen van 2018, maar geen nieuwe berekeningen uitgevoerd, terwijl 

speelruimte al klein was 

 

Een vergroting van het rotoroppervlak met ruim 30% en een toename van de massa 

gondel met naaf en bladen van 161 naar 227 ton (een toename van 41%) 

Het is correct dat in de notitie uit 2022 wordt voortgeborduurd op de 

berekeningen van 2018 (rapport Royal HaskoningDHV staat hier: [LINK]). 

Er zijn hierbij wel degelijk aanvullende berekeningen gemaakt om te 

toetsen of de risico's aanvaardbaar klein zijn. In opdracht van de 

initiatiefnemer heeft Royal HaskoningDHV op basis van de verschillende 

type windturbines een verschilanalyse opgesteld. Het doel van deze analyse 

is inzichtelijk te maken wat de effecten van de wijzigingen zijn op de 

waterveiligheid. Deze verschilanalyse dient in samenhang te worden 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1/b_NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1_tb17.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1/b_NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1_tb17.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1/b_NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1_tb16.pdf
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rechtvaardigen volledig nieuwe berekeningen en analyses, ook in de gebruiksfase 

(notitie 2022 3.4) 

 

Wat zijn de effecten van zwaardere windturbines, grotere heipalen, langer en 

intensiever heien? Zorgt dit voor meer risico voor piping en inklinking? Wordt 

gemonitord welke effecten dit kan hebben op de woningen in de omgeving? 

 

Onduidelijk is welk effect grotere funderingspalen op afdichting watervoerende lagen 

hebben. 

gelezen met de rapportage uit 2018. De marges blijken voldoende groot om 

te concluderen dat de waterveiligheidsrisico’s op basis van beide rapporten 

ongewijzigd aanvaardbaar klein zijn. 

 

Er zijn wel degelijk aanvullende berekeningen gemaakt om te toetsen of de 

risico's ongewijzigd aanvaardbaar klein zijn. In opdracht van de aanvrager 

heeft Royal HaskoningDHV op basis van de verschillende types 

windturbines een verschilanalyse opgesteld om inzichtelijk te maken wat de 

effecten van de wijzigingen zijn op de waterveiligheid. Deze verschilanalyse 

uit 2022 dient in samenhang te worden gelezen met de notitie uit 2018. 

 

In het rapport van RHDHV uit 2018 staan aanbevelingen (pag. 47): 

aanbevolen wordt om in de definitieve ontwerp- en planningsfase een 

monitoringsplan op te stellen, waarin de trillingen ter plaatse van het 

fundament en het talud worden gemeten. De metingen dienen voorafgaand 

aan de bouw (nul-meting), tijdens de bouw en tijdens de exploitatie te 

worden verricht. Hierbij kunnen tevens metingen van de 

wateroverspanning worden uitgevoerd. We toetsen als waterschap het effect 

op de waterkering en niet het effect op woningen omdat dit niet tot de taak 

en bevoegdheid van het waterschap behoort. Het huidige voorschrift 12 in 

de vergunning is in dit opzicht niet volledig gebleken en is daarom 

aangevuld met de eis van het monitoringsplan. 

 

Door in de vergunning voorschrift 13 op te nemen met de eis voor het 

toepassen van grondverdringende funderingspalen zonder verzwaarde voet, 

voorkomen we een toename van kwel of wegzijging langs de funderingspaal. 

Door de toepassing van dit type palen neemt de kans op kwel of kortsluiting 

tussen watervoerende lagen af. Bij het toepassen van langere palen blijft dit 

effect ongewijzigd. 

1.24 Indiener heeft vraagtekens bij het gebruik van ‘grove’ inschattingen om de effecten 

van de wijzigingen van windturbines op de waterveiligheid te onderzoeken. 

Het is gebruikelijk om bij dit soort analyses van 'grof naar fijn' te werken. 

'Grof' houdt in dit geval in dat er is uitgegaan van een worst case situatie. 

Die zijn verder in het toetsingsproces gedetailleerd bekeken ('fijn'). Er is 

dus geen sprake van een 'onveilige situatie'. De aannames die hierbij 

worden gedaan, worden om die reden als veilige aannames beschouwd. 
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1.25 Indieners stellen dat in de Notitie 2022 niet is onderzocht wat de effecten zijn als het 

gebied door andere oorzaken dan incidenten met windturbines onder water komt te 

staan. 

Deze zienswijze gaat over de oplegnotitie van Royal Haskoning; dit betreft 

waterveiligheid en niet waterberging. Het waterschap kan alleen een 

watervergunning verlenen (en dus beoordelen) voor activiteiten die zijn 

aangevraagd. Dat is in dit geval een windturbine. Van de windturbine is 

beoordeeld dat deze voldoen aan de veiligheidsnormen. Andere activiteiten 

zijn in deze procedure niet aan de orde. 

1.26 Indieners maken zich zorgen dat de verwijdering van grotere en zwaardere 

windturbines extra negatieve effecten zal hebben. Ook blijft voor indieners onduidelijk 

in hoeverre de fundering te zijner tijd wordt verwijderd dan wel in de bodem gelaten. 

Bij het einde van de levensduur van de windturbine wordt de  

turbine ontmanteld. Bij de sloop van de windturbine spelen met name 

trillingen een rol; deze ontstaan als gevolg van de sloop van het 

funderingsblok en het eventueel (gedeeltelijk) verwijderen van de 

funderingspalen. Voor het uitvoeren van de ontmanteling van de 

windturbine moet de initiatiefnemer afzonderlijk een watervergunning 

aanvragen bij het waterschap. In deze te zijner tijd op te stellen vergunning 

zullen voorschriften worden opgenomen die borgen dat de stabiliteit van de 

waterkering gewaarborgd blijft. Het verwijderen van de windturbine maakt 

dus geen onderdeel uit van onderhavig besluit.  

 

De zienswijze van indiener heeft geleid tot aanpassingen, deze zijn in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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3 Overzicht wijzigingen besluiten 

 

 

Hierna zijn de wijzigingen van de besluiten opgenomen die zijn doorgevoerd op basis van 

zienswijzen. Voor het overige hebben de ontvangen zienswijzen geen aanleiding gegeven tot 

wijziging in definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

Wijziging ontheffing Wet natuurbescherming 

Er zijn twee zaken gewijzigd: 

1. In tabel 2 van het ontwerpbesluit zijn oude en nieuwe coördinaten van Wt1 verwisseld. Dit 

betreft een verschrijving in de aanvraag. Dit is rechtgezet in het definitieve besluit. 

2. In de bijlagen bij het definitieve besluit zijn twee nieuwe bijlagen gevoegd: 

- Waardenburg Ecology, Gebiedsgebruik vleermuizen in plangebied Windpark IJsselwind, 

veldonderzoek in zomer 2022, 22-0279, 20-0009, 01-12-2022 

- Waardenburg Ecology, Sterfte onder vleermuizen als gevolg van aanvaringen met turbines 

van Windpark IJsselwind, effectbepaling en -beoordeling in het kader van de Wnb, 20-

0009/22.08897/CamHe, 18 januari 2023 

 

Wijziging Watervergunning Waterschap Rijn en IJssel 

De eerste alinea van voorschrift 12 is aangevuld met de volgende zin: 

 

In het monitoringsplan dient uitgewerkt te worden op welke wijze invulling wordt gegeven aan 

het meten en monitoren van deformatie en korte en lange duur  trillingen en het effect hiervan 

op de sterkte van ondergrond. De metingen dienen verricht te worden voorafgaand aan de bouw 

(nul-meting), tijdens de bouw- gebruiks- en verwijderingsfase van de windturbine. 

 

Wijziging Watervergunning IJsselwind B.V. 

De eerste alinea van voorschrift 12 is aangevuld met de volgende zin: 

 

In het monitoringsplan dient uitgewerkt te worden op welke wijze invulling wordt gegeven aan 

het meten en monitoren van deformatie en korte en lange duur  trillingen en het effect hiervan 

op de sterkte van ondergrond. De metingen dienen verricht te worden voorafgaand aan de bouw 

(nul-meting), tijdens de bouw- gebruiks- en verwijderingsfase van de windturbine. 
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