
  

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 

 

Besluit 
 

 

 

 

Onderwerp 

Windpark IJsselwind Zutphen - m.e.r. besluit 

  

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Overwegende dat: 

- wij op 29 maart 2022 hebben wij van Pondera, namens IJsselwind B.V., een 

aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht (hierna: aanmeldingsnotitie), als bedoeld in 

artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), hebben ontvangen. 

- dat de aanmeldingsnotitie betreft het oprichten van Windpark IJsselwind te Zutphen, waarbij 

windturbines 1 en 2 door IJsselwind B.V. zullen worden geëxploiteerd. 

- dat het voorgenomen project wordt gerealiseerd op een locatie, gelegen langs het Twentekanaal 

en ten noorden van het bedrijventerrein De Mars te Zutphen. De kadastrale gegevens van de 

locatie zijn: gemeente Zutphen; sectie K, nummers 1291, 1292, 1294 en 1511. 

- dat om dit project te realiseren een omgevingsvergunning Wabo nodig is voor in elk geval de 

activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan.  

- dat voor de toetsing van de gebiedsbescherming en de soortenbescherming is reeds een 

onherroepelijke ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend. 

 

Besluiten 

Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke 

nadelige gevolgen, die reden geven voor een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de 

Wet milieubeheer. Dit besluit geldt als voorbereidingsbeslissing op de 

omgevingsvergunningaanvraag voor de beoogde windturbines van Windpark IJsselwind B.V., 

onder de voorwaarde dat: 

• Op grond van de omgevingsvergunningen voor Windpark IJsselwind B.V. een jaargemiddelde 

toetswaarde van 47 dB Lden voor het cumulatieve geluidniveau van de bestaande windturbines 

De Mars en de drie beoogde windturbines van Windpark IJsselwind, ter plaatse van de 

gevoelige objecten zoals onderzocht in de aanmeldingsnotitie, in elk geval niet wordt 

overschreden; 

• Op grond van de omgevingsvergunningen voor Windpark IJsselwind B.V. een toetswaarde van 

6 u schaduwduur per jaar als gevolg van de bestaande windturbines De Mars en de drie 

beoogde windturbines van Windpark IJsselwind, ter plaatse van de gevoelige objecten zoals 

onderzocht in de aanmeldingsnotitie, in elk geval niet wordt overschreden. 

• Op grond van de omgevingsvergunningen voor Windpark IJsselwind B.V. de toetswaarden 

voor het plaatsgebonden risico PR 10-6 en PR 10-5, ter plaatse van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten zoals onderzocht in de aanmeldingsnotitie, in elk geval niet worden 

overschreden. 

 

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de wettelijke adviseurs en andere betrokken 

bestuursorganen. 

 

voorbereidingsbesluit 

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in 

artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er nu 

geen bezwaar kan worden gemaakt tegen dit besluit. Uitzondering is 
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 dat alleen bezwaar tegen dit besluit bezwaar kan worden gemaakt door een belanghebbende, die 

rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. 

 

publicatie 

Dit besluit wordt digitaal bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website 

www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de 

link Zoeken in bekendmakingen 

 

mogelijkheid van inzien 

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunnen 

gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien, gelijktijdig met de 

terinzagelegging van het ontwerp inpassingsplan en de gecoördineerde ontwerpbesluiten. Van de 

terinzagelegging wordt een bekendmaking gedaan door provincie Gelderland. 

 

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een 

mail naar wabo@odrn.nl. 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Miriam Nienhuis-van Doremaele 

Commissaris van de Koning Secretaris 



  

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 

 

Besluit 
 

 

 

 

Onderwerp 

Windpark IJsselwind Zutphen - m.e.r. besluit 

  

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Overwegende dat wij: 

• op 29 maart 2022 hebben wij van Pondera, namens het Waterschap Rijn en IJssel, een 

aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht (hierna: aanmeldingsnotitie), als bedoeld in 

artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm),  hebben ontvangen. De 

aanmeldingsnotitie betreft het oprichten van Windpark IJsselwind te Zutphen, waarbij 

windturbine 3 door het Waterschap Rijn en IJssel zal worden geëxploiteerd. 

• dat het voorgenomen project wordt gerealiseerd op een locatie, gelegen langs het 

Twentekanaal en ten noorden van het bedrijventerrein De Mars te Zutphen. De kadastrale 

gegevens van de locatie zijn: gemeente Zutphen; sectie K, nummers 1291, 1292, 1294 en 

1511. 

• dat om dit project te realiseren is een omgevingsvergunning Wabo nodig voor in elk geval 

de activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan.  

• dat voor de toetsing van de gebiedsbescherming en de soortenbescherming al een 

onherroepelijke ontheffing van de Wet natuurbescherming is verleend. 

 

Besluiten 

Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke 

nadelige gevolgen, die reden geven voor een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de 

Wet milieubeheer. Dit besluit geldt als voorbereidingsbeslissing op de  

omgevingsvergunningaanvraag voor de beoogde windturbine van Waterschap Rijn en IJssel, onder 

de voorwaarde dat: 

• Op grond van de omgevingsvergunning voor Waterschap Rijn en IJssel een jaargemiddelde 

toetswaarde van 47 dB Lden voor het cumulatieve geluidniveau van de bestaande windturbines 

De Mars en de drie beoogde windturbines van Windpark IJsselwind, ter plaatse van de 

gevoelige objecten zoals onderzocht in de aanmeldingsnotitie, in elk geval niet wordt 

overschreden; 
• Op grond van de omgevingsvergunning voor Waterschap Rijn en IJssel een toetswaarde van 6 

u schaduwduur per jaar als gevolg van de bestaande windturbines De Mars en de drie beoogde 

windturbines van Windpark IJsselwind, ter plaatse van de gevoelige objecten zoals onderzocht 

in de aanmeldingsnotitie, in elk geval niet wordt overschreden. 

• Op grond van de omgevingsvergunning voor Waterschap Rijn en IJssel de toetswaarden voor 

het plaatsgebonden risico PR 10-6 en PR 10-5, ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten zoals onderzocht in de aanmeldingsnotitie, in elk geval niet worden overschreden.  

 

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de wettelijke adviseurs en andere betrokken 

bestuursorganen. 

 

voorbereidingsbesluit 

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in 

artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er nu 

geen bezwaar kan worden gemaakt tegen dit besluit. Uitzondering is 
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Datum 
 20 april 2022 
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2022-001684 

  
Blad 
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 dat alleen bezwaar tegen dit besluit bezwaar kan worden gemaakt door een belanghebbende, die 

rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. 

 

publicatie 

Dit besluit wordt digitaal bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website 

www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de 

link Zoeken in bekendmakingen 

 

mogelijkheid van inzien 

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunnen 

gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien, gelijktijdig met de 

terinzagelegging van het ontwerp inpassingsplan en de gecoördineerde ontwerpbesluiten. Van de 

terinzagelegging wordt een bekendmaking gedaan door provincie Gelderland. 

 

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een 

mail naar wabo@odrn.nl. 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Miriam Nienhuis-van Doremaele 

Commissaris van de Koning Secretaris 
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ACHTERLIGGENDE OVERWEGINGEN 

M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT 
 

 

Aanvragers : IJsselwind B.V.; windturbine 1 en 2 

Waterschap Rijn en IJssel; windturbine 3 

Datum besluit : n.t.b. 

Onderwerpen : Oprichten windmolenpark, windturbine 1 en 2 

Oprichten windmolenpark, windturbine 3 

Gemeente / locatie : Gelegen langs het Twentekanaal, ten noorden van het        

bedrijventerrein De Mars te Zutphen; sectie K, nummers 1291, 

1292, 1294 en 1511 te Zutphen 

Zaaknummers : W.Z22.100595.01 

W.Z22.100607.01 

Activiteit(en) : Milieu, afwijken bestemmingsplan, bouw 
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IJSSELWIND B.V. 

WINDTURBINE 1 EN 2 
 

 

1. PROCEDURELE ASPECTEN 

1.1. Gegevens aanvrager 

Op 29 maart 2022 hebben wij van Pondera, namens IJsselwind B.V., een aanmeldingsnotitie m.e.r.-

beoordelingsplicht (hierna: aanmeldingsnotitie), als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet 

milieubeheer (Wm), ontvangen. 

 

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving gevoegd om belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu te vermijden of te voorkomen. 

 

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd op een locatie, gelegen langs het Twentekanaal en ten 

noorden van het bedrijventerrein De Mars te Zutphen. De kadastrale gegevens van de locatie zijn: 

gemeente Zutphen; sectie K, nummers 1291, 1292, 1294 en 1511. 

 

1.2. Projectbeschrijving 

De aanmeldingsnotitie, met bijbehorende bijlagen, betreft de oprichting van het beoogde Windpark 

IJsselwind, gelegen langs het Twentekanaal, ten noorden van het bedrijventerrein De Mars te 

Zutphen. 

Uit de ontvangen aanmeldingsnotitie blijkt onder meer dat: 

• het beoogde windpark bestaat 3 windturbines met een totaal elektrisch vermogen van 

maximaal ca. 12,9 MW. Deze hebben in het plangebied een productie die overeenkomt met 

het elektriciteitsverbruik van ca. 11.900 huishoudens; 

• het Waterschap Rijn en IJssel (1 windturbine, te weten windturbine 3 (Wt 3)) en IJsselwind 

B.V. (2 windturbines, te weten windturbines 1 en 2 (Wt 1 en 2)) initiatiefnemers zijn en als 

aanvragers van de omgevingsvergunning optreden; 

• de ashoogte van de windturbines 95 meter tot 120 meter bedraagt, de rotordiameter 120 

meter tot 138,25 meter bedraagt en de tiphoogte maximaal 187,5 meter is; 

• de locatie van Windpark IJsselwind in provinciaal ruimtelijk beleid is aangewezen als 

windenergielocatie; 

• de beoogde locatie niet is uitgesloten van de realisatie van windenergie volgens de 

Omgevingsverordening Gelderland 2021; 

• het windpark voor ca. 8% bijdraagt aan de provinciale doelstelling voor windenergie (2020). 

 

De volgende documenten zijn als bijlage bij de aanmeldingsnotitie gevoegd: 

• Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind, opgesteld door 

Pondera, versie 3.0, d.d. 29 maart 2022.  

• Bijlage 1: Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw Windpark IJsselwind, 

opgesteld door Pondera, versie 2.0, d.d. 9 maart 2022. 

• Bijlage 2: Ecologische beoordeling stikstof Windpark IJsselwind, opgesteld door Bureau 

Waardenburg, projectnummer 20-0009, d.d. 18 maart 2022.   

• Bijlage 3: Vliegbewegingen van watervogels in plangebied Windpark, opgesteld door Bureau 

Waardenburg, rapportnummer 22-045, d.d. 11 maart 2022. 

• Bijlage 4: Memo aanvaringsslachtoffers Windpark IJsselwind, opgesteld door 

RoyalHaskoningDHV, kenmerk BE4157WATNT1809101604, d.d. 25 september 2018.  

• Bijlage 5: Vleermuizenonderzoek Windpark IJsselwind, opgesteld door Bureau Waardenburg, 

kenmerk 15-859/16.08531/RjaJo, d.d. 6 maart 2017. 
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• Bijlage 6: Memo aanvullend onderzoek effecten Windpark IJsselwind op vleermuizen, 

opgesteld door RoyalHaskoningDHV, kenmerk WATBE4157N001F0.1, d.d. 25 september 

2018.  

• Bijlage 7: Nader onderzoek Das op beoogde locatie windturbines langs het Twentekanaal bij 

Eefde, opgesteld door Silvavir, rapportagenummer 2021-1103, d.d. 21 maart 2022.  

• Bijlage 8: Nader onderzoek Bever op beoogde locatie windturbines langs het Twentekanaal 

bij Eefde, opgesteld door Silvavir, rapportagenummer 2021-1207, d.d. 14 maart 2022. 

• Bijlage 9: Rapportage externe veiligheid, opgesteld door Pondera, versie 2.0, d.d. 2 maart 

2022. 

• Bijlage 10: Notitie mogelijke effecten windpark op terrein/installaties van GMB, opgesteld 

door Pondera, projectnummer 718110, d.d. 15 juli 2019.  

• Bijlage 11: Notitie Windpark IJsselwind – effecten gewijzigde afmetingen en locatie op 

waterkering, opgesteld door RoyalHaskoningDHV, kenmerk BI5627-RHD-AM-NT-GT-0001, 

d.d. 22 maart 2022.  

• Bijlage 12: Evaluatierapport actieve sanering Fort de Pol Noordzijde te Zutphen, opgesteld 

door Tauw, kenmerk R002.4789860AFP-ges-V01–NL, d.d. 5 september 2012.  

• Bijlage 13: Hydrologisch onderzoek voormalige stortplaats Fort de Pol, opgesteld door 

RoyalHaskoningDHV, referentie BI4347-MI-R001F.01, d.d. 22 maart 2022.  

• Bijlage 14: Notitie effect windturbines op luchtkwaliteit, opgesteld door Witteveen en Bos, 

projectcode 114917, d.d. 8 juli 2019.  

• Bijlage 15: Radarhindertoetsing Windpark IJsselwind, opgesteld door TNO, referentie DHW-

2021-RT-100342845, d.d. 15 december 2021.  

• Bijlage 16: Rapport Aanvulling op Onderzoek naar mogelijke Nautische radar- en Zichthinder 

door het plaatsen van Windturbines langs het Twentekanaal nabij Zutphen, opgesteld door 

INA_MEC, versie 2.2, d.d. 25 februari 2022.   

• Bijlage 17: Kankercluster onderzoek Eefde West, opgesteld door GGD Noord- en Oost-

Gelderland, d.d. 3 juni 2019.  

 

De locatie van Windpark IJsselwind is gelegen langs het Twentekanaal aan weerszijden van de weg 

N348, nabij het bedrijventerrein De Mars in het noorden van de gemeente Zutphen.  

 

In 2014 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gelderland en de Omgevingsverordening 

Gelderland vastgesteld. Het ruimtelijk beleid voor windenergie, dat is gecontinueerd in de 

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018) en de Omgevingsverordening Gelderland (2018). In deze 

Omgevingsvisie zijn windenergielocaties aangewezen waar de provincie in samenwerking met 

gemeenten ruimte reserveert om de provinciale doelstelling van 230,5 MW opgesteld vermogen in 

2020 te behalen. In de nu geldende Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018) is het projectgebied 

aangewezen als ‘windenergielocatie’. Op grond van de geldende Omgevingsverordening Gelderland 

(2022) is het project niet gelegen in een zogeheten uitsluitingsgebied. Inmiddels werken diverse 

partners in het Gelders Energieakkoord, waaronder gemeente Zutphen en Provincie Gelderland, aan 

een klimaatneutraal Gelderland in het jaar 2050. Ook heeft gemeente Zutphen samen met andere 

gemeenten, waterschap en provincie in de Cleantech Regio gewerkt aan een Regionale 

Energiestrategie (RES 1.0) voor onder meer de lokale opwekking van elektriciteit met zon en wind. 

 

1.3. Vergunningen 

Om deze drie windturbines te realiseren is een omgevingsvergunning op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig voor in elk geval de activiteiten bouwen en 

afwijken bestemmingsplan.  

 

 

1.4. Wettelijke grondslag 

De milieueffectrapportage (hierna: MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer (Wm). Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij 
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voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 

m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die 

het project mogelijk heeft, een MER moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het 

milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten 

genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 22.2. 

Volgens de bijlage bij het Besluit m.e.r. is een windturbinepark een park bestaande uit drie 

windturbines of meer. De drempelwaarde met betrekking tot deze activiteit, het oprichten van een 

windpark, bestaat uit een gezamenlijk vermogen van 15 MW (elektrisch) of meer of meer dan 10 

windturbines. Omdat deze drempelwaarde niet wordt gehaald, kan worden volstaan met een 

zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’.   

 

 

2. TOETS 
Bij de motivering van het m.e.r-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de 

relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r-richtlijn 2011/92/EU. 

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de locatie van het project; 

3. soort en kenmerken van het potentiële effect. 

 

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen) gevoegd om 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Hiermee hebben we bij 

de toetsing rekening gehouden. 

 

Hieronder volgt onze afweging. 

2.1. Kenmerken van het project 

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen: 

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project; 

2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 

4. de productie van afvalstoffen; 

5. verontreiniging en hinder; 

6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, 

waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 

overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

7. de risico’s voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 

waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 

2.1.1. Overwegingen 

De omvang en het ontwerp van het gehele project. 

Voor twee beoogde turbines (ligging: noord (Wt 1) en oost (Wt 2)) treedt IJsselwind B.V., een 

samenwerking van vier lokale energiecoöperaties, op als initiatiefnemer. Voor één beoogde 

windturbine (ligging: west (Wt 3)) is het Waterschap Rijn en IJssel initiatiefnemer.  

Het beoogde windpark bestaat daarmee uit drie windturbines met een afzonderlijk maximaal 

elektrisch vermogen van ca. 4,3 MW en een totaal maximaal elektrisch vermogen van ca. 12,9 MW. 

 

Conclusie: Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER 

noodzakelijk maken.   

 

De cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten. 

De windturbines worden geplaatst op en nabij het bedrijventerrein De Mars waarmee visuele 

samenhang ontstaat met de industriebebouwing op het bedrijventerrein. 
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Op het bedrijventerrein De Mars zijn in de huidige situatie drie windturbines aanwezig (Windturbines 

De Mars). In het kader van de beoordeling van de optredende geluidniveaus van windturbines is 

cumulatie met het geluid van de bestaande windturbines op het bedrijventerrein De Mars berekend 

en beschreven in de aanmeldingsnotitie. Tevens is bepaald wat de geluidgevoelige objecten zijn in 

de omgeving van de beoogde windturbines. Op ca. 8 km afstand ligt Windpark Kloosterlanden in 

Deventer. Vanwege de grote afstand zijn er met dit windpark geen cumulatieve effecten. Verder zijn 

er geen overige plannen voor de realisatie van nieuwe windturbines in de nabijheid van Windpark 

IJsselwind 

 

Conclusie: Ten aanzien van cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten als 

gevolg van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit. 

Tijdens de bouw van de windturbines wordt gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en 

grondstoffen. Gelet op het doel waarvoor de windturbines worden opgericht, i.c. de hernieuwbare 

productie van elektriciteit, is de impact op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen positief ten 

opzichte van overige bronnen. Het effect van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, beschouwd in 

het licht van de gehele levenscyclus van de windturbine, is positief. Voor wat betreft de toetsing van 

de biodiversiteit is deze al gedaan in de onherroepelijke ontheffing van de Wet natuurbescherming. 

Deze ontheffing is verleend. 

 

Conclusie: Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER 

noodzakelijk maken.   

 

De productie van afvalstoffen. 

Dit aspect is niet relevant, omdat tijdens het in gebruik zijn van de windturbines geen afvalstoffen 

worden vrijkomen.  

 

Verontreiniging en hinder. 

In de aanmeldingsnotitie zijn de effecten van bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de 

windturbine in kaart gebracht, dit ter beoordeling of de stabiele bodemsituatie verstoord kan 

worden. Hieruit blijkt dat het aanbrengen van heipalen niet zal resulteren in een verandering in de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging, waardoor geen milieuhygiënische verslechtering van 

het grondwater plaatsvindt.  

Effecten op de bodem zijn uitgesloten op basis van milieuhygiënisch vooronderzoek op de locaties 

van windturbine 1 en 2.  

 

Tijdens de exploitatiefase zijn er slechts kleine hoeveelheden stoffen aanwezig, zoals smeermiddelen 

en oliën voor het normaal functioneren van de windturbineonderdelen. Deze stoffen worden 

opgevangen door de windturbine zelf of tijdens onderhoud verwijderd. Er is dus geen risico op 

bodemverontreiniging in de exploitatiefase. Tijdens zowel de bouw als de exploitatiefase van de 

windturbines worden geen gevaarlijke (afval)stoffen geproduceerd en/of opgeslagen. 

 

De windmolens zijn voorzien van een anti-reflecterende coating en/of niet-reflecterende materialen, 

obstakelverlichting (luchtvaart) met naderingsdetectie, ijsdetectiesysteem en een 

stilstandvoorziening. 

 

Er is daarnaast geen sprake van emissies van luchtverontreinigende stoffen of van geuremissies en 

het project leidt niet tot verstoring van laagvliegruimtes en de werking van radarsystemen van 

Defensie. Windpark IJsselwind staat op zodanige afstand van de straalverbindingen dat een negatief 

effect op de werking van zend- en ontvangstapparatuur is uitgesloten.  
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Conclusie: Ten aanzien van verontreiniging en hinder als gevolg van het project wordt 

geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een 

MER noodzakelijk maken. 

 

Het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder 

rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met 

wetenschappelijke kennis. 

Een externe veiligheidsanalyse is opgesteld teneinde de veiligheidsrisico’s voor de omgeving in kaart 

te brengen. Interne veiligheid is geregeld via het certificeren van het ontwerp en de productie van 

windturbines. Voor externe veiligheid is zowel het plaatsgebonden risico van 10-05 per jaar voor 

beperkt kwetsbare objecten, als het plaatsgebonden risico van 10-06 per jaar voor kwetsbare 

objecten getoetst.  

Er is een groot aantal functies beschouwd die binnen de toekomstige zones zijn gelegen waar een 

verhoogd risico optreedt. De trefkansen voor infrastructuur (wegen, water- en spoorwegen en 

gevaarlijk transport) zijn verwaarloosbaar klein. Voor risicovolle inrichtingen (diverse functies op het 

bedrijventerrein De Mars) geldt eveneens dat de trefkansen erg klein zijn. Eén van de windturbines 

(windturbine 1) staat niet buiten de adviesafstand van een buisleiding. Deze afstand bedraagt 185,1 

meter, maar dient 187,5 meter te zijn. Daarom is nader onderzoek verricht, dat aangetoond heeft 

dat de ongestoorde ligging van de buisleiding niet in gevaar komt. Windturbine 3 ligt binnen de 

adviesafstand tot de hoogspanningsverbinding die op grond van het beleid van TenneT moet worden 

aangehouden. TenneT heeft instemming verleend op basis van het eerdere voornemen, naar 

verwachting geldt dat eveneens voor het nieuwe plan.  

Voor ijsafzetting op de bladen en gevolgen van ijsafworp geldt dat in het kader van de procedure 

van de omgevingsvergunningaanvraag maatregelen in de voorschriften voorgeschreven worden. De 

aanwezigheid van de windturbines zorgt voor een risicotoevoeging op de faalkans van de 

waterkering van het Twentekanaal. Tijdens de bouw, exploitatie en verwijdering van de windturbines 

wordt de waterkerende functie gewaarborgd, door het in acht nemen van beperkende maatregelen 

in de vorm van: herstel van de bodemopbouw, niet werken boven bepaalde waterstand en palen 

enkel grondverdringend aanbrengen. 

 

Conclusie: Ten aanzien van de risico’s op ongevallen als gevolg van het project wordt geconcludeerd 

dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk 

maken. 

 

De risico’s voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of 

luchtvervuiling). 

Het project levert geen verontreiniging op die een gevaar vormt voor de menselijke gezondheid. 

 

2.1.2. Conclusie kenmerken van het project  

Gezien de kenmerken van het project is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu die een MER noodzakelijk maken.   

 

2.2. Locatie van het project 

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen: 

1. het bestaande grondgebruik; 

2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor 

de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, 

reservaten en natuurparken; 

4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 
worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens 

Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn); 

5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen;
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6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

2.2.1. Overwegingen 

Het bestaande grondgebruik. 

De windturbines 1 en 2 van IJsselwind B.V. zijn gelegen op agrarische grond. Windturbine 3 van het 

Waterschap Rijn en IJssel wordt gerealiseerd op voormalige stortplaats Fort de Pol  gelegen aan de 

rand van het bedrijventerrein De Mars. In de aanmeldingsnotitie zijn de potentiële effecten 

betreffende water en bodem voldoende in kaart gebracht.  

 

De relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied. 

De voorgenomen locatie grenst aan het Natura 2000 gebied Rijntakken. In dit kader hebben wij 

reeds een ontheffing van de Wet natuurbeschermingsvergunning verleend. Hierin is geconcludeerd 

dat de aan te vragen activiteiten geen dusdanige effecten hebben dat dit verstorend werkt op dit 

gebied. 

 

Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende 

typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken. 

Het projectgebied ligt niet in de directe nabijheid van wetlands, kust-, berg- of bosgebieden. Ook ligt 

het projectgebied niet in een Nationaal Landschap of Park. Het projectgebied is niet gelegen binnen 

een stilte-, grondwaterbeschermings-, of bodembeschermingsgebied. 

 

Gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG 

(= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn). 

De voorgenomen locatie grenst aan het Natura 2000 gebied Rijntakken. In dit kader hebben wij 

reeds een ontheffing van de Wet natuurbeschermingsvergunning verleend. Hierin is geconcludeerd 

dat de aan te vragen activiteiten geen dusdanige effecten hebben dat dit verstorend werkt op dit 

gebied. 

 

Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen. 

De plaatsen waar de windturbines geprojecteerd zijn, liggen niet in de directe nabijheid van 

gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen. 

 

Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. 

Het projectgebied ligt niet in de directe nabijheid van een gebied met hoge bevolkingsdichtheid. 

 

Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

In het projectgebied is er geen sprake van aantasting van historische, culturele of archeologische 

belangen. 

 

2.2.2. Conclusie locatie van het project 

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een 

MER moet worden opgesteld. 
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2.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 

en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen: 

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 

gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

2. de aard van het effect; 

3. het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

4. de waarschijnlijkheid van het effect; 

5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 

6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 

2.3.1. Overwegingen 

De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en 

omvang van de bevolking die getroffen kan worden). 

De oprichting van het windpark heeft gevolgen voor de omgeving. Effecten treden onder meer op 

ten aanzien van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Het bereik van deze effecten (in 

geografische zin en gemeten naar het aantal omwonenden in het invloedsgebied) is beperkt. De 

kenmerken van potentiële effecten zijn in de aanmeldingsnotitie beschreven en hiervoor beoordeeld. 

Op basis van voorgaande beoordeling van de potentiële effecten kan worden geconcludeerd dat 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en dat het bereik van het 

effect beperkt is tot de directe omgeving van het projectgebied.  

 

Vanwege de aard en omvang  zal het windpark invloed hebben op de beleving van het landschap, 

vanwege de impact op de visuele rust en door de zichtbaarheid van de windturbines. De 

beschouwing van de impact is op verschillende beoordelingscriteria op verschillende schaalniveaus 

en verschillende standpunten gebaseerd. Vanwege de opstelling van de windturbines, aansluitend bij 

de industriefunctie (De Mars) en de grootschalige infrastructuur (N348) is dit in lijn met het 

provinciale ruimtelijke beleid. De openheid in het buitengebied blijft bestaan, omdat de turbines 

gelegen zijn aan de rand van Zutphen. Het stadslandschap verzacht het zicht op het windpark.  De 

effecten op de beleving van het landschap worden niet zodanig geacht dat sprake is van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu die een m.e.r. noodzakelijk maken. 

Omdat verplicht gebruik moet worden gemaakt van een anti-reflecterende coating en/of niet-

reflecterende materialen, wordt het effect van lichtschittering voorkomen. Effecten door 

obstakelverlichting (luchtvaart) worden zo veel mogelijk gereduceerd, bijvoorbeeld door toepassing 

van naderingsdetectie.  

Voor de voornoemde maatregelen geldt dat in het kader van de procedure van de 

omgevingsvergunningaanvraag hierover voorschriften kunnen worden om de effecten op de 

omgeving te voorkomen of te verkleinen.  

 

Conclusie: Ten aanzien van de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten als gevolg 

van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

De aard van het effect. 

De aard van het effect hebben met name betrekking op geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 

Zie verder voorgaande toelichting.  

 

Het grensoverschrijdend karakter van het effect. 

Gezien de grote afstand tot aan de landsgrenzen is er geen sprake van een grensoverschrijdend 

karakter van het effect. 

 

De waarschijnlijkheid van het effect. 

Zoals hiervoor toegelicht heeft de oprichting van het windpark gevolgen voor de omgeving.
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De verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

Zodra de daarvoor benodigde vergunningen, ontheffingen en/of meldingen verleend en 

onherroepelijk zijn, zal begonnen worden met de bouw van het windpark. De frequentie van het in 

werking zijn van een windpark is continu, mits er wind is. In principe is het effect omkeerbaar, 

immers als de windturbines niet in werking zijn, zijn er ook geen effecten te verwachten. Daarnaast 

zullen de windturbines aan het eind van hun levensduur worden afgebroken, waarbij het nu nog niet 

vaststaat dat er dan weer nieuwe windturbines op dezelfde locatie komen. 
 
De cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten. 

De gecumuleerde geluidsbelasting voor het bestaande en nieuwe windpark betreft een maximaal 

jaargemiddeld geluidniveau van 48 dB Lden / 41 dB Lnight op twee woningen van derden. Zonder 

geluidbeperkende maatregelen ondervindt 0,2% van alle objecten binnen het invloedsgebied voor 

geluid van Windpark IJsselwind, in cumulatie met de bestaande windturbinesop het bedrijventerrein 

De Mars, een hogere geluidsbelasting dan 47 dB Lden. Het percentage ernstig gehinderden binnen 

het invloedsgebied ten opzichte van de populatie in het gebied ligt, in cumulatie met de bestaande 

turbines en zonder geluidbeperkende maatregelen, op ca. 1,3%. Bij een geluidsbelasting van 47 dB 

Lden zorgt het initiatief cumulatief met de bestaande windturbines voor ernstige hinder bij 1,2% van 

de populatie binnen het invloedsgebied omwonenden. Bij een geluidbelasting van 45 dB Lden ligt het 

percentage op 0,8 %. Het verschil in het aantal ernstig gehinderden, zowel als percentage ten 

opzichte van de totale populatie in het invloedsgebied voor geluid (0,4%) als in aantallen personen 

(8 personen), is relatief laag.  

Om de cumulatieve geluidniveaus te beoordelen moet tevens rekening worden gehouden met geluid 

van overige bronsoorten in de omgeving, zoals het bedrijventerrein De Mars, de weg N348, de 

scheepvaart in het Twentekanaal en de IJssel en de spoorlijn. Daarvoor is de ‘Methode Miedema’ 

toegepast. Uit de berekeningen volgt dat de ontwikkeling van Windpark IJsselwind niet leidt tot een 

toename van de cumulatieve geluidbelasting tot boven de 65 dB(A), met uitzondering van de 

voormalige agrarische bedrijfswoning die tot de inrichting behoort en daarmee geen gevoelig object 

vormt voor de toetsing van geluid van Windpark IJsselwind en een bedrijfswoning op het 

bedrijventerrein De Mars waar de waarde van 65 dB(A) in de huidige situatie met 1 dB(A) wordt 

overschreden en Windpark IJsselwind niet zorgt voor een verhoging van de cumulatieve 

geluidbelasting. Op basis van de beoordeling in de aanmeldingsnotitie kan worden geconcludeerd 

dat er geen ernstige gevolgen zijn voor geluidgevoelige objecten in het gebied.   

 

Voor wat betreft slagschaduw is worst-case inzichtelijk gemaakt wat de verwachte effecten (in uren 

schaduwduur per slagschaduwgevoelig object per jaar) van Windpark IJsselwind zijn in cumulatie 

met de bestaande windturbines. Door middel van een stilstandvoorziening kan slagschaduw 

eenvoudig worden beperkt tot een aanvaardbare schaduwduur per jaar, zonder dat sprake is van 

een ontoelaatbare opbrengstderving. Hinder door slagschaduw zal niet of nauwelijks kunnen 

optreden. 

 

Conclusie: Ten aanzien van de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten als gevolg van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

De mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.  

Het ligt in de aard van de activiteiten dat, daar waar noodzakelijk, beperkende maatregelen mogelijk 

zijn waarmee de effecten zodanig kunnen worden beperkt dat aan de van toepassing zijnde 

normgrenzen wordt voldaan. Daartoe zijn in de aanmeldingsnotitie de effecten voor geluid, 

slagschaduw en lichtschittering voldoende inzichtelijk gemaakt. 

 

Conclusie: Ten aanzien van de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen als gevolg 

van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu die een MER noodzakelijk maken.
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2.3.2. Conclusie soort en kenmerken van het potentiële effect 

Gezien de soort en kenmerken van de potentiële effecten is er geen sprake van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk maken.   

 

3. MAATREGELEN  
Op grond van artikel 7.16 van de Wm is bij de aanmeldingsnotitie een beschrijving gevoegd van de 

kenmerken van de voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijk 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Het betreft hier de 

aspecten slagschaduw en lichtschittering. 

 

Voor wat betreft slagschaduw is worst-case inzichtelijk gemaakt wat de verwachte effecten (in uren 

schaduwduur per slagschaduwgevoelig object per jaar) van Windpark IJsselwind zijn in cumulatie 

met de bestaande windturbines. Door middel van een stilstandvoorziening kan slagschaduw 

eenvoudig worden beperkt tot een aanvaardbare schaduwduur per jaar, zonder dat sprake is van 

een ontoelaatbare opbrengstderving. Hinder door slagschaduw zal niet of nauwelijks kunnen 

optreden. 

 

Voor wat betreft lichtschittering moet verplicht gebruik worden gemaakt van een anti-reflecterende 

coating en/of niet-reflecterende materialen. Hiermee wordt het effect van lichtschittering 

voorkomen.  

 

Wij hebben de kenmerken en maatregelen betrokken bij de toetsing of voor het project een MER 

moet worden gemaakt. 

 

4. CONCLUSIE 
De voorgenomen activiteit van IJsselwind B.V. (plaatsen windturbines 1 en 2 in Windpark 

IJsselwind) leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een MER nader 

onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort 

en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.  

Aan dit m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit worden op grond van artikel 7.20a Wm geen 

voorschriften verbonden. 
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WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 
WINDTURBINE 3 
 

 

5. PROCEDURELE ASPECTEN 

5.1. Gegevens aanvrager 

Op 29 maart 2022 hebben wij van Pondera, namens het Waterschap Rijn en IJssel, een 

aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht (hierna: aanmeldingsnotitie), als bedoeld in artikel 

7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen. 

 

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving gevoegd om belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu te vermijden of te voorkomen. 

 

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd op een locatie, gelegen langs het Twentekanaal en ten 

noorden van het bedrijventerrein De Mars te Zutphen. De kadastrale gegevens van de locatie zijn: 

gemeente Zutphen; sectie K, nummers 1291, 1292, 1294 en 1511. 

 

5.2. Projectbeschrijving 

De aanmeldingsnotitie, met bijbehorende bijlagen, betreft de oprichting van het beoogde Windpark 

IJsselwind, gelegen langs het Twentekanaal, ten noorden van het bedrijventerrein De Mars te 

Zutphen. 

Uit de ontvangen aanmeldingsnotitie blijkt onder meer dat: 

• het beoogde windpark bestaat 3 windturbines met een totaal elektrisch vermogen van 

maximaal ca. 12,9 MW. Deze hebben in het plangebied een productie die overeenkomt met 

het elektriciteitsverbruik van ca. 11.900 huishoudens; 

• het Waterschap Rijn en IJssel (1 windturbine, te weten windturbine 3 (Wt 3)) en IJsselwind 

B.V. (2 windturbines, te weten windturbines 1 en 2 (Wt 1 en 2)) initiatiefnemers zijn en als 

aanvragers van de omgevingsvergunning optreden; 

• de ashoogte van de windturbines 95 meter tot 120 meter bedraagt, de rotordiameter 120 

meter tot 138,25 meter bedraagt en de tiphoogte maximaal 187,5 meter is; 

• de locatie van Windpark IJsselwind in provinciaal ruimtelijk beleid is aangewezen als 

windenergielocatie; 

• de beoogde locatie niet is uitgesloten van de realisatie van windenergie volgens de 

Omgevingsverordening Gelderland 2021; 

• het windpark voor ca. 8% bijdraagt aan de provinciale doelstelling voor windenergie (2020). 

 

De volgende documenten zijn als bijlage bij de aanmeldingsnotitie gevoegd: 

• Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind, opgesteld door 

Pondera, versie 3.0, d.d. 29 maart 2022.  

• Bijlage 1: Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw Windpark IJsselwind, 

opgesteld door Pondera, versie 2.0, d.d. 9 maart 2022. 

• Bijlage 2: Ecologische beoordeling stikstof Windpark IJsselwind, opgesteld door Bureau 

Waardenburg, projectnummer 20-0009, d.d. 18 maart 2022.   

• Bijlage 3: Vliegbewegingen van watervogels in plangebied Windpark, opgesteld door Bureau 

Waardenburg, rapportnummer 22-045, d.d. 11 maart 2022. 

• Bijlage 4: Memo aanvaringsslachtoffers Windpark IJsselwind, opgesteld door 

RoyalHaskoningDHV, kenmerk BE4157WATNT1809101604, d.d. 25 september 2018.  

• Bijlage 5: Vleermuizenonderzoek Windpark IJsselwind, opgesteld door Bureau Waardenburg, 

kenmerk 15-859/16.08531/RjaJo, d.d. 6 maart 2017. 
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• Bijlage 6: Memo aanvullend onderzoek effecten Windpark IJsselwind op vleermuizen, 

opgesteld door RoyalHaskoningDHV, kenmerk WATBE4157N001F0.1, d.d. 25 september 

2018.  

• Bijlage 7: Nader onderzoek Das op beoogde locatie windturbines langs het Twentekanaal bij 

Eefde, opgesteld door Silvavir, rapportagenummer 2021-1103, d.d. 21 maart 2022.  

• Bijlage 8: Nader onderzoek Bever op beoogde locatie windturbines langs het Twentekanaal 

bij Eefde, opgesteld door Silvavir, rapportagenummer 2021-1207, d.d. 14 maart 2022. 

• Bijlage 9: Rapportage externe veiligheid, opgesteld door Pondera, versie 2.0, d.d. 2 maart 

2022. 

• Bijlage 10: Notitie mogelijke effecten windpark op terrein/installaties van GMB, opgesteld 

door Pondera, projectnummer 718110, d.d. 15 juli 2019.  

• Bijlage 11: Notitie Windpark IJsselwind – effecten gewijzigde afmetingen en locatie op 

waterkering, opgesteld door RoyalHaskoningDHV, kenmerk BI5627-RHD-AM-NT-GT-0001, 

d.d. 22 maart 2022.  

• Bijlage 12: Evaluatierapport actieve sanering Fort de Pol Noordzijde te Zutphen, opgesteld 

door Tauw, kenmerk R002.4789860AFP-ges-V01–NL, d.d. 5 september 2012.  

• Bijlage 13: Hydrologisch onderzoek voormalige stortplaats Fort de Pol, opgesteld door 

RoyalHaskoningDHV, referentie BI4347-MI-R001F.01, d.d. 22 maart 2022.  

• Bijlage 14: Notitie effect windturbines op luchtkwaliteit, opgesteld door Witteveen en Bos, 

projectcode 114917, d.d. 8 juli 2019.  

• Bijlage 15: Radarhindertoetsing Windpark IJsselwind, opgesteld door TNO, referentie DHW-

2021-RT-100342845, d.d. 15 december 2021.  

• Bijlage 16: Rapport Aanvulling op Onderzoek naar mogelijke Nautische radar- en Zichthinder 

door het plaatsen van Windturbines langs het Twentekanaal nabij Zutphen, opgesteld door 

INA_MEC, versie 2.2, d.d. 25 februari 2022.   

• Bijlage 17: Kankercluster onderzoek Eefde West, opgesteld door GGD Noord- en Oost-

Gelderland, d.d. 3 juni 2019.  

 

De locatie van Windpark IJsselwind is gelegen langs het Twentekanaal aan weerszijden van de weg 

N348, nabij het bedrijventerrein De Mars in het noorden van de gemeente Zutphen.  

 

In 2014 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gelderland en de Omgevingsverordening 

Gelderland vastgesteld. Het ruimtelijk beleid voor windenergie, dat is gecontinueerd in de 

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018) en de Omgevingsverordening Gelderland (2018). In deze 

Omgevingsvisie zijn windenergielocaties aangewezen waar de provincie in samenwerking met 

gemeenten ruimte reserveert om de provinciale doelstelling van 230,5 MW opgesteld vermogen in 

2020 te behalen. In de nu geldende Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018) is het projectgebied 

aangewezen als ‘windenergielocatie’. Op grond van de geldende Omgevingsverordening Gelderland 

(2022) is het project niet gelegen in een zogeheten uitsluitingsgebied. Inmiddels werken diverse 

partners in het Gelders Energieakkoord, waaronder gemeente Zutphen en Provincie Gelderland, aan 

een klimaatneutraal Gelderland in het jaar 2050. Ook heeft gemeente Zutphen samen met andere 

gemeenten, waterschap en provincie in de Cleantech Regio gewerkt aan een Regionale 

Energiestrategie (RES 1.0) voor onder meer de lokale opwekking van elektriciteit met zon en wind. 

 

5.3. Vergunningen 

Om deze drie windturbines te realiseren is een omgevingsvergunning op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig voor in elk geval de activiteiten bouwen en 

afwijken bestemmingsplan.  

 

5.4. Wettelijke grondslag 

De milieueffectrapportage (hierna: MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer (Wm). Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij 

voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit
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m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die 

het project mogelijk heeft, een MER moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het 

milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten 

genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 22.2. 

Volgens de bijlage bij het Besluit m.e.r. is een windturbinepark een park bestaande uit drie 

windturbines of meer. De drempelwaarde met betrekking tot deze activiteit, het oprichten van een 

windpark, bestaat uit een gezamenlijk vermogen van 15 MW (elektrisch) of meer of meer dan 10 

windturbines. Omdat deze drempelwaarde niet wordt gehaald, kan worden volstaan met een 

zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’.   

 

6. TOETS 
Bij de motivering van het m.e.r-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de 

relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r-richtlijn 2011/92/EU. 

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn: 

4. de kenmerken van het project; 

5. de locatie van het project; 

6. soort en kenmerken van het potentiële effect. 

 

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen) gevoegd om 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Hiermee hebben we bij 

de toetsing rekening gehouden. 

 

Hieronder volgt onze afweging. 

6.1. Kenmerken van het project 

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen: 

8. de omvang en het ontwerp van het gehele project; 

9. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

10. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 

11. de productie van afvalstoffen; 

12. verontreiniging en hinder; 

13. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, 

waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 

overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

14. de risico’s voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 

waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 

6.1.1. Overwegingen 

De omvang en het ontwerp van het gehele project. 

Voor twee beoogde turbines (ligging: noord (Wt 1) en oost (Wt 2)) treedt IJsselwind B.V., een 

samenwerking van vier lokale energiecoöperaties, op als initiatiefnemer. Voor één beoogde 

windturbine (ligging: west (Wt 3)) is het Waterschap Rijn en IJssel initiatiefnemer.  

Het beoogde windpark bestaat daarmee uit drie windturbines met een afzonderlijk maximaal 

elektrisch vermogen van ca. 4,3 MW en een totaal maximaal elektrisch vermogen van ca. 12,9 MW. 

 

Conclusie: Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER 

noodzakelijk maken.   

 

De cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten. 

De windturbines worden geplaatst op en nabij het bedrijventerrein De Mars waarmee visuele 

samenhang ontstaat met de industriebebouwing op het bedrijventerrein.  

Op het bedrijventerrein De Mars zijn in de huidige situatie drie windturbines aanwezig (Windturbines 

De Mars). In het kader van de beoordeling van de optredende geluidniveaus van windturbines is 

cumulatie met het geluid van de bestaande windturbines op het bedrijventerrein De Mars berekend
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en beschreven in de aanmeldingsnotitie. Tevens is bepaald wat de geluidgevoelige objecten zijn in 

de omgeving van de beoogde windturbines. Op ca. 8 km afstand ligt Windpark Kloosterlanden in 

Deventer. Vanwege de grote afstand zijn er met dit windpark geen cumulatieve effecten. Verder zijn 

er geen overige plannen voor de realisatie van nieuwe windturbines in de nabijheid van Windpark 

IJsselwind 

 

Conclusie: Ten aanzien van cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten als 

gevolg van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit. 

Tijdens de bouw van de windturbines wordt gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en 

grondstoffen. Gelet op het doel waarvoor de windturbines worden opgericht, i.c. de hernieuwbare 

productie van elektriciteit, is de impact op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen positief ten 

opzichte van overige bronnen. Het effect van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, beschouwd in 

het licht van de gehele levenscyclus van de windturbine, is positief. Voor wat betreft de toetsing van 

de biodiversiteit is deze al gedaan in de onherroepelijke ontheffing van de Wet natuurbescherming. 

Deze ontheffing is verleend. 

 

Conclusie: Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER 

noodzakelijk maken.   

 

De productie van afvalstoffen. 

Dit aspect is niet relevant, omdat tijdens het in gebruik zijn van de windturbines geen afvalstoffen 

worden vrijkomen.  

 

Verontreiniging en hinder. 

In de aanmeldingsnotitie zijn de effecten van bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de 

windturbine in kaart gebracht, dit ter beoordeling of de stabiele bodemsituatie verstoord kan 

worden. Hieruit blijkt dat het aanbrengen van heipalen niet zal resulteren in een verandering in de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging, waardoor geen milieuhygiënische verslechtering van 

het grondwater plaatsvindt.  

Effecten op de bodem zijn uitgesloten op basis van milieuhygiënisch vooronderzoek op de locaties 

van windturbine 1 en 2. Windturbine 3 wordt gerealiseerd op het laagste plateau van de voormalige 

stortplaats Fort de Pol, hetgeen al geheel is afgegraven en waar uitsluitend verontreinigde grond 

onder de afdeklaag ligt. Uit onderzoek is gebleken dat, gezien de draagkracht en bodemkwaliteit van 

deze locatie, geen negatieve effecten worden verwacht.  

 

Tijdens de exploitatiefase zijn er slechts kleine hoeveelheden stoffen aanwezig, zoals smeermiddelen 

en oliën voor het normaal functioneren van de windturbineonderdelen. Deze stoffen worden 

opgevangen door de windturbine zelf of tijdens onderhoud verwijderd. Er is dus geen risico op 

bodemverontreiniging in de exploitatiefase. Tijdens zowel de bouw als de exploitatiefase van de 

windturbines worden geen gevaarlijke (afval)stoffen geproduceerd en/of opgeslagen. 

 

De windmolens zijn voorzien van een anti-reflecterende coating en/of niet-reflecterende materialen, 

obstakelverlichting (luchtvaart) met naderingsdetectie, ijsdetectiesysteem en een 

stilstandvoorziening. 

 

Er is daarnaast geen sprake van emissies van luchtverontreinigende stoffen of van geuremissies en 

het project leidt niet tot verstoring van laagvliegruimtes en de werking van radarsystemen van 

Defensie. Windpark IJsselwind staat op zodanige afstand van de straalverbindingen dat een negatief 

effect op de werking van zend- en ontvangstapparatuur is uitgesloten.  
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Conclusie: Ten aanzien van verontreiniging en hinder als gevolg van het project wordt 

geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een 

MER noodzakelijk maken. 

 

Het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder 

rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met 

wetenschappelijke kennis. 

Een externe veiligheidsanalyse is opgesteld teneinde de veiligheidsrisico’s voor de omgeving in kaart 

te brengen. Interne veiligheid is geregeld via het certificeren van het ontwerp en de productie van 

windturbines. Voor externe veiligheid is zowel het plaatsgebonden risico van 10-05 per jaar voor 

beperkt kwetsbare objecten, als het plaatsgebonden risico van 10-06 per jaar voor kwetsbare 

objecten getoetst.  

Er is een groot aantal functies beschouwd die binnen de toekomstige zones zijn gelegen waar een 

verhoogd risico optreedt. De trefkansen voor infrastructuur (wegen, water- en spoorwegen en 

gevaarlijk transport) zijn verwaarloosbaar klein. Voor risicovolle inrichtingen (diverse functies op het 

bedrijventerrein De Mars) geldt eveneens dat de trefkansen erg klein zijn. Eén van de windturbines 

(windturbine 1) staat niet buiten de adviesafstand van een buisleiding. Deze afstand bedraagt 185,1 

meter, maar dient 187,5 meter te zijn. Daarom is nader onderzoek verricht, dat aangetoond heeft 

dat de ongestoorde ligging van de buisleiding niet in gevaar komt. Windturbine 3 ligt binnen de 

adviesafstand tot de hoogspanningsverbinding die op grond van het beleid van TenneT moet worden 

aangehouden. TenneT heeft instemming verleend op basis van het eerdere voornemen, naar 

verwachting geldt dat eveneens voor het nieuwe plan.  

Voor ijsafzetting op de bladen en gevolgen van ijsafworp geldt dat in het kader van de procedure 

van de omgevingsvergunningaanvraag maatregelen in de voorschriften voorgeschreven worden. De 

aanwezigheid van de windturbines zorgt voor een risicotoevoeging op de faalkans van de 

waterkering van het Twentekanaal. Tijdens de bouw, exploitatie en verwijdering van de windturbines 

wordt de waterkerende functie gewaarborgd, door het in acht nemen van beperkende maatregelen 

in de vorm van: herstel van de bodemopbouw, niet werken boven bepaalde waterstand en palen 

enkel grondverdringend aanbrengen. 

 

Conclusie: Ten aanzien van de risico’s op ongevallen als gevolg van het project wordt geconcludeerd 

dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk 

maken. 

 

De risico’s voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of 

luchtvervuiling). 

Het project levert geen verontreiniging op die een gevaar vormt voor de menselijke gezondheid. 

 

6.1.2. Conclusie kenmerken van het project  

Gezien de kenmerken van het project is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu die een MER noodzakelijk maken.   

 

6.2. Locatie van het project 

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen: 

8. het bestaande grondgebruik; 

9. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

10. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor 

de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, 

reservaten en natuurparken; 

11. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 
worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens 

Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn); 

12. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen;
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13. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

14. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

6.2.1. Overwegingen 

Het bestaande grondgebruik. 

De windturbines 1 en 2 van IJsselwind B.V. zijn gelegen op agrarische grond. Windturbine 3 van het 

Waterschap Rijn en IJssel wordt gerealiseerd op voormalige stortplaats Fort de Pol, gelegen aan de 

rand van het bedrijventerrein De Mars. In de aanmeldingsnotitie zijn de potentiële effecten 

betreffende water en bodem voldoende in kaart gebracht.  

 

De relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied. 

De voorgenomen locatie grenst aan het Natura 2000 gebied Rijntakken. In dit kader hebben wij 

reeds een ontheffing van de Wet natuurbeschermingsvergunning verleend. Hierin is geconcludeerd 

dat de aan te vragen activiteiten geen dusdanige effecten hebben dat dit verstorend werkt op dit 

gebied. 

 

Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende 

typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken. 

Het projectgebied ligt niet in de directe nabijheid van wetlands, kust-, berg- of bosgebieden. Ook ligt 

het projectgebied niet in een Nationaal Landschap of Park. Het projectgebied is niet gelegen binnen 

een stilte-, grondwaterbeschermings-, of bodembeschermingsgebied. 

 

Gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG 

(= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn). 

De voorgenomen locatie grenst aan het Natura 2000 gebied Rijntakken. In dit kader hebben wij 

reeds een ontheffing van de Wet natuurbeschermingsvergunning verleend. Hierin is geconcludeerd 

dat de aan te vragen activiteiten geen dusdanige effecten hebben dat dit verstorend werkt op dit 

gebied. 

 

Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen. 

De plaatsen waar de windturbines geprojecteerd zijn, liggen niet in de directe nabijheid van 

gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen. 

 

Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. 

Het projectgebied ligt niet in de directe nabijheid van een gebied met hoge bevolkingsdichtheid. 

 

Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

In het projectgebied is er geen sprake van aantasting van historische, culturele of archeologische 

belangen. 

 

6.2.2. Conclusie locatie van het project 

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een 

MER moet worden opgesteld. 

 

6.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 

en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen: 

8. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

9. de aard van het effect; 

10. het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

11. de waarschijnlijkheid van het effect;
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12. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 

13. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

14. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 

6.3.1. Overwegingen 

De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en 

omvang van de bevolking die getroffen kan worden). 

De oprichting van het windpark heeft gevolgen voor de omgeving. Effecten treden onder meer op 

ten aanzien van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Het bereik van deze effecten (in 

geografische zin en gemeten naar het aantal omwonenden in het invloedsgebied) is beperkt. De 

kenmerken van potentiële effecten zijn in de aanmeldingsnotitie beschreven en hiervoor beoordeeld. 

Op basis van voorgaande beoordeling van de potentiële effecten kan worden geconcludeerd dat 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en dat het bereik van het 

effect beperkt is tot de directe omgeving van het projectgebied.  

 

Vanwege de aard en omvang  zal het windpark invloed hebben op de beleving van het landschap, 

vanwege de impact op de visuele rust en door de zichtbaarheid van de windturbines. De 

beschouwing van de impact is op verschillende beoordelingscriteria op verschillende schaalniveaus 

en verschillende standpunten gebaseerd. Vanwege de opstelling van de windturbines, aansluitend bij 

de industriefunctie (De Mars) en de grootschalige infrastructuur (N348) is dit in lijn met het 

provinciale ruimtelijke beleid. De openheid in het buitengebied blijft bestaan, omdat de turbines 

gelegen zijn aan de rand van Zutphen. Het stadslandschap verzacht het zicht op het windpark.  De 

effecten op de beleving van het landschap worden niet zodanig geacht dat sprake is van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu die een m.e.r. noodzakelijk maken. 

Omdat verplicht gebruik moet worden gemaakt van een anti-reflecterende coating en/of niet-

reflecterende materialen, wordt het effect van lichtschittering voorkomen. Effecten door 

obstakelverlichting (luchtvaart) worden zo veel mogelijk gereduceerd, bijvoorbeeld door toepassing 

van naderingsdetectie.  

Voor de voornoemde maatregelen geldt dat in het kader van de procedure van de 

omgevingsvergunningaanvraag hierover voorschriften kunnen worden om de effecten op de 

omgeving te voorkomen of te verkleinen.  

 

Conclusie: Ten aanzien van de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten als gevolg 

van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

De aard van het effect. 

De aard van het effect hebben met name betrekking op geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 

Zie verder voorgaande toelichting.  

 

Het grensoverschrijdend karakter van het effect. 

Gezien de grote afstand tot aan de landsgrenzen is er geen sprake van een grensoverschrijdend 

karakter van het effect. 

 

De waarschijnlijkheid van het effect. 

Zoals hiervoor toegelicht heeft de oprichting van het windpark gevolgen voor de omgeving. 

 

De verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

Zodra de daarvoor benodigde vergunningen, ontheffingen en/of meldingen verleend en 

onherroepelijk zijn, zal begonnen worden met de bouw van het windpark. De frequentie van het in 

werking zijn van een windpark is continu, mits er wind is. In principe is het effect omkeerbaar, 

immers als de windturbines niet in werking zijn, zijn er ook geen effecten te verwachten. Daarnaast 

zullen de windturbines aan het eind van hun levensduur worden afgebroken, waarbij het nu nog niet 

vaststaat dat er dan weer nieuwe windturbines op dezelfde locatie komen.
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De cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten. 

De gecumuleerde geluidsbelasting voor het bestaande en nieuwe windpark betreft een maximaal 

jaargemiddeld geluidniveau van 48 dB Lden / 41 dB Lnight op twee woningen van derden. Zonder 

geluidbeperkende maatregelen ondervindt 0,2% van alle objecten binnen het invloedsgebied voor 

geluid van Windpark IJsselwind, in cumulatie met de bestaande windturbinesop het bedrijventerrein 

De Mars, een hogere geluidsbelasting dan 47 dB Lden. Het percentage ernstig gehinderden binnen 

het invloedsgebied ten opzichte van de populatie in het gebied ligt, in cumulatie met de bestaande 

turbines en zonder geluidbeperkende maatregelen, op ca. 1,3%. Bij een geluidsbelasting van 47 dB 

Lden zorgt het initiatief cumulatief met de bestaande windturbines voor ernstige hinder bij 1,2% van 

de populatie binnen het invloedsgebied omwonenden. Bij een geluidbelasting van 45 dB Lden ligt het 

percentage op 0,8 %. Het verschil in het aantal ernstig gehinderden, zowel als percentage ten 

opzichte van de totale populatie in het invloedsgebied voor geluid (0,4%) als in aantallen personen 

(8 personen), is relatief laag.  

Om de cumulatieve geluidniveaus te beoordelen moet tevens rekening worden gehouden met geluid 

van overige bronsoorten in de omgeving, zoals het bedrijventerrein De Mars, de weg N348, de 

scheepvaart in het Twentekanaal en de IJssel en de spoorlijn. Daarvoor is de ‘Methode Miedema’ 

toegepast. Uit de berekeningen volgt dat de ontwikkeling van Windpark IJsselwind niet leidt tot een 

toename van de cumulatieve geluidbelasting tot boven de 65 dB(A), met uitzondering van de 

voormalige agrarische bedrijfswoning die tot de inrichting behoort en daarmee geen gevoelig object 

vormt voor de toetsing van geluid van Windpark IJsselwind en een bedrijfswoning op het 

bedrijventerrein De Mars waar de waarde van 65 dB(A) in de huidige situatie met 1 dB(A) wordt 

overschreden en Windpark IJsselwind niet zorgt voor een verhoging van de cumulatieve 

geluidbelasting. Op basis van de beoordeling in de aanmeldingsnotitie kan worden geconcludeerd 

dat er geen ernstige gevolgen zijn voor geluidgevoelige objecten in het gebied.   

 

Voor wat betreft slagschaduw is worst-case inzichtelijk gemaakt wat de verwachte effecten (in uren 

schaduwduur per slagschaduwgevoelig object per jaar) van Windpark IJsselwind zijn in cumulatie 

met de bestaande windturbines. Door middel van een stilstandvoorziening kan slagschaduw 

eenvoudig worden beperkt tot een aanvaardbare schaduwduur per jaar, zonder dat sprake is van 

een ontoelaatbare opbrengstderving. Hinder door slagschaduw zal niet of nauwelijks kunnen 

optreden. 

 

Conclusie: Ten aanzien van de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten als gevolg van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

De mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.  

Het ligt in de aard van de activiteiten dat, daar waar noodzakelijk, beperkende maatregelen mogelijk 

zijn waarmee de effecten zodanig kunnen worden beperkt dat aan de van toepassing zijnde 

normgrenzen wordt voldaan. Daartoe zijn in de aanmeldingsnotitie de effecten voor geluid, 

slagschaduw en lichtschittering voldoende inzichtelijk gemaakt. 

 

Conclusie: Ten aanzien van de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen als gevolg 

van het project wordt geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu die een MER noodzakelijk maken. 

 

6.3.2. Conclusie soort en kenmerken van het potentiële effect 

Gezien de soort en kenmerken van de potentiële effecten is er geen sprake van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk maken.   
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7. MAATREGELEN  
Op grond van artikel 7.16 van de Wm is bij de aanmeldingsnotitie een beschrijving gevoegd van de 

kenmerken van de voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijk 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Het betreft hier de 

aspecten slagschaduw en lichtschittering. 

 

Voor wat betreft slagschaduw is worst-case inzichtelijk gemaakt wat de verwachte effecten (in uren 

schaduwduur per slagschaduwgevoelig object per jaar) van Windpark IJsselwind zijn in cumulatie 

met de bestaande windturbines. Door middel van een stilstandvoorziening kan slagschaduw 

eenvoudig worden beperkt tot een aanvaardbare schaduwduur per jaar, zonder dat sprake is van 

een ontoelaatbare opbrengstderving. Hinder door slagschaduw zal niet of nauwelijks kunnen 

optreden. 

 

Voor wat betreft lichtschittering moet verplicht gebruik worden gemaakt van een anti-reflecterende 

coating en/of niet-reflecterende materialen. Hiermee wordt het effect van lichtschittering 

voorkomen.  

 

Wij hebben de kenmerken en maatregelen betrokken bij de toetsing of voor het project een MER 

moet worden gemaakt. 

 

8. CONCLUSIE 
De voorgenomen activiteit van het Waterschap Rijn en IJssel (plaatsen windturbine 3 in Windpark 

IJsselwind) leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een MER nader 

onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort 

en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.  

Aan dit m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit worden op grond van artikel 7.20a Wm geen 

voorschriften verbonden. 
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