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Betreft:  voortgang en inhoud participatietraject/(tussen)advies klankbordgroep m.b.t. beoogd Windpark 

Doetinchem 

 

Geachte college van B&W, raadsleden en griffier gemeente Doetinchem, 

Zoals u weet is in 2021 een klankbordgroep (hierna KBG) opgericht voor het participatietraject van 

het beoogde windpark Doetinchem met als initiatiefnemers het landgoed Keppel en 

projectontwikkelaar Greentrust (hierna GT). Doel van het participatietraject door de KBG is om 

uiteindelijk een advies op te stellen over de voor omwonenden relevante aspecten van het 

windpark. Dat advies zal worden gevoegd bij het nog in te dienen principeverzoek van de 

projectontwikkelaar.  

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de voortgang en inhoud van het 

participatietraject van de KBG. Het meest belangrijk aspect hierbij is gevoel van onbehagen over 

onze rol en invloed. Daarnaast informeren we u graag in de bijlage over de status van de 

onderzoeken die op het moment lopen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en de 

onderzoeken die lopen naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer van Erkens 

en Leijten. Dit is van invloed op de voortgang en inhoud van het project. 

Participatieproces 
Het groeiend gevoel van onbehagen bij de KBG-leden wordt veroorzaakt door de onduidelijkheid 

waarover te adviseren, wat met het KBG-advies wordt gedaan en de informatie die wij (niet) krijgen 

van de projectontwikkelaar. Al vanaf de start van het participatietraject is gevraagd om een 

participatieplan zodat rol, scope en tijdlijn duidelijk zouden zijn. Zo’n plan hebben we nooit 

gekregen. Uiteindelijk is gestart met deelsessies over de verschillende onderwerpen (natuur, 

gezondheid, techniek, participatie, ruimtelijke inpassing) om in ieder geval deze informatie op te 

halen en per deelaspect een advies te kunnen opstellen.  

Daarnaast is door de KBG ook aan de gemeente Doetinchem, vertegenwoordigd door de heer 

J. Janssen (projectleider duurzaamheid), gevraagd een helder kader te scheppen waar het 

participatietraject aan moet voldoen. Als onderdeel hiervan heeft de KBG gevraagd wat er gedaan 

gaat worden met hun adviezen. Aan de KBG is teruggegeven dat de gemeente Doetinchem geen 

kaders of plan opstelt voor het participatietraject, dat zou ons als KBG beperken in waar wij wat van 

kunnen vinden. Wij hebben aangegeven ons hier niet in te kunnen vinden en dat de gemeente haar 



rol moet nemen als beleidsmaker en bestuurder van Doetinchem. Waarbij zij een 

verantwoordelijkheid heeft naar haar burgers voor o.a. de bescherming van gezondheid, 

beschermen van de kwaliteit van de leefomgeving en beschermen van flora en fauna.  

Klankborden 
De KBG heeft aangegeven dat het participatieproces complex is en veel tijd kost. Greentrust heeft, 

bij monde van de heer Keesmaat (directeur GT), in het voorjaar van dit jaar ingestemd met ons 

verzoek om per deelonderwerp een concreet voorstel voor te leggen aan de KBG. Zodat de KBG hier 

dan gericht over kan klankborden. Het door Greentrust aan te leveren deelplan zou dan voldoende 

handvatten bieden voor de KBG om gefundeerd mee aan de slag te kunnen gaan, ook wat betreft de 

voorgestelde locaties van de windturbines. Een paar algemeenheden zijn hiervoor niet voldoende.  

Over deze afgesproken onderwerpen hebben we geen enkel concreet voorstel ontvangen van 

Greentrust. Dat betekent dat we ‘ins blaue hinein’ aan het klankborden zijn en alle ins en outs van 

zo’n gigantisch project - met een groot effect op onze leefomgeving - zelf moeten bedenken en in 

kaart brengen. Een onmogelijke taak. 

Informatiesessies  
Om u meer te duiden hoe de opzet en invulling van de participatie-sessies door GT (i.s.m. gemeente) 

zijn ingevuld – vindt u hieronder drie voorbeelden. Mogelijk begrijpt u na het lezen hiervan waarom 

onze gevoelens van onbehagen zijn ontstaan.  

1. Er is een deelsessie gehouden over de omgevingswet en omgevingsvisie van de gemeente 

Doetinchem, door de heer J. Janssen en collega Y.van Tienen. Vooraf is door de heer Janssen 

met KBG lid/vertegenwoordiger Teun van Veldhuizen afgestemd wat de inhoud van deze avond 

zou moeten zijn. Teun van Veldhuizen heeft toen aangegeven dat de sessie toegespitst zou 

moeten zijn op het plangebied langs de Oude IJssel.  

Tijdens de informatieavond is echter als voorbeeld de omgevingsvisie van de Slangenburg als 

voorbeeld gebruikt. Dit terwijl die er ook is van Wehlse Broeklanden. De KBG heeft toen aan de 

spreker Y. van Tienen van die avond gevraagd waarom deze niet is gebruikt. Het antwoord was 

‘dat is mij niet gevraagd’.  

2. De voor het windpark geplande locatie is in strijd met wettelijk verplichte bescherming van de 

ecologische waarde van het gebied naast de Oude IJssel. Het grootste deel is een zogenaamde 

Groene Ontwikkelingszone en deels zelfs Gelders Natuur Netwerk. De onmogelijkheid voor het 

plaatsen van windturbines in dit gebied is in 2021 reeds aangegeven in een concept advies door 

de provincie Gelderland opgestelde notitie. Greentrust, neemt dit ambtelijke advies tot nu toe 

niet serieus en gaat hier niet op in tijdens de deelsessie natuur. Waarmee de KBG wederom het 

gevoel gegeven wordt dat ook haar advies ook niet serieus genomen gaat worden. 

3. Greentrust gebruikt het software programma Windplanner om inzichtelijk te maken voor de 

omgeving wat hoe de windturbines in de omgeving worden gesitueerd. Op verzoek van 

Greentrust zijn door de KBG diverse locaties aangedragen die hierin verwerkt zouden worden. Al 

meerdere keren hebben wij moeten constateren dat na het aandragen van deze locaties, 

Greentrust niet wil meewerken. Het aantal locatiepunten zou te veel zijn, het zou te veel werk 

zijn… etc.  Dit voelt alsof GT met opzet het proces loopt te frustreren en ons niet serieus neemt. 

Wij worden als omwonenden geconfronteerd met enorme windturbines van ca 250 m (die 

bedoeld zijn voor op zee), in onze leefomgeving met invloed op onze gezondheid, 

geluidsbeleving, de natuur, etc. Dus ziet de KBG niet in waarom dit te veel gevraagd is.  

(Overigens is uiteindelijk bij een paar omwonenden nog wel foto’s gemaakt vanuit de tuinen om 

de windturbines in beeld te brengen.) 

 



Inhoud 
Over onderwerpen die de KBG echt belangrijk vindt, zoals de inrichting van het windpark en de 

hoogte van de windturbines, heeft Greentrust aangegeven dat de KBG hierop géén invloed heeft. 

Greentrust beslist hierover bij de inrichting van het windpark en geeft aan dat deze besluiten 

worden bepaald door economische motieven en gericht zijn op winstmaximalisatie. KBG-leden 

hebben ook hierdoor het gevoel niet serieus te worden genomen en dat het uiteindelijke advies van 

de KBG er alleen toe dient om de principe aanvraag van Greentrust te complementeren en het 

‘vinkje’ te kunnen zetten.  

Uitwisseling met raadsleden  
Op 31 augustus 2022 is door bezorgde omwonenden van het plangebied een informatie avond 

georganiseerd waarbij met verschillende raadsleden (van vijf politieke partijen) van de gemeente 

Doetinchem door het plangebied is gefietst en diverse onderwerpen zijn besproken. Zoals de impact 

van de enorme 230 tot 250 m hoge turbines (ca 4x de hoogte hoogspanningsmasten van de 380 kV 

lijn) op de beleving en de natuur van dit gebied en met name de gezondheidsrisico’s voor 

omwonenden. Vervolgens is een presentatie gehouden en hebben de omwonenden goede 

discussies en gesprekken gevoerd met de raadsleden. Ook een deel van de KBG-leden was bij deze 

avond aanwezig. 

Eén van de punten die hier naar voren kwam is dat de meeste raadsleden hebben uitgesproken niet 

tevreden te zijn hoe de participatietrajecten voor de zonneparken (Bahrseweg en Keppelseweg) zijn 

doorlopen Ook is aangegeven dat de gemeente Doetinchem alsnog bezig is om een kader voor 

participatietrajecten op te stellen. Hierbij zouden de raadsleden graag de ervaringen van het traject 

met het windpark meenemen. 

Wettelijk kader nieuwe windturbineparken ontbreekt 
Op dit moment zijn er geen wettelijke (normen) kaders voor windparken in Nederland. Op landelijk 

niveau wordt er op verschillende gebieden nog onderzoek gedaan die moeten leiden tot nieuwe 

wetten, normen en richtlijnen voor windparken. De KBG is het er unaniem over eens dat zolang deze 

nieuwe richtlijnen en normen niet bekend zijn het onduidelijk is of er überhaupt windturbines in dit 

gebied mogen en kunnen worden geplaatst, en zo ja waar. Daarom is het op dit moment onmogelijk 

om een advies uit te brengen. Zou de KBG - vooruitlopend op de uitkomsten van deze landelijke 

onderzoeken en regelgeving- wel een advies uitbrengen dan ontstaat er mogelijk een situatie 

waarbij GT zich kan gaan verschuilen achter de adviezen van de KBG. Wij zijn dan ook van mening 

dat de gemeente Doetinchem geen principeverzoek in behandeling moet nemen of ander besluit 

kan of moet willen nemen over de voortgang van de ontwikkeling van het windpark, overeenkomstig 

de op 8 juli 2021 door de gemeenteraad aangenomen motie.  

De KBG adviseert dan ook dringend een pas op de plaats te maken.  

Dit betekent dat het voorbereidingstraject van het windturbinepark waar het participatietraject 

onderdeel van is daarom gepauzeerd moet worden. Op het moment dat de landelijke onderzoeken 

zijn afgerond en er een wettelijk kader is voor nieuw te ontwikkelen windturbineparken op land kan 

het participatietraject wellicht weer worden opgestart (indien blijkt dat windturbine parken op deze 

plek zijn toegestaan). Vervolgens zullen er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de 

kwaliteit van het participatietraject en wat de status is van het KBG-advies. 



Principeverzoek vooralsnog niet behandelen! 
Wij adviseren als KBG het college/de gemeenteraad dringend om de indiening van het 

principeverzoek door Greentrust bij de gemeente Doetinchem uit te stellen om de volgende 

redenen: 

o De verschillende punten die in deze brief zijn beschreven. 

o Er kan door het ontbreken van het wettelijk kader niet worden bepaald op welke posities 

windturbines mogen komen. Eén van de criteria is geluid. Wanneer strengere eisen en mogelijk 

grotere afstanden vereist worden, dan kan het zomaar zijn dat windturbines in het beoogde 

plangebied helemaal niet mogelijk zijn. 

o De beoogde locatie is in strijd met bescherming van de ecologische waarde van het gebied langs 

de Oude IJssel (ligging plangebied in Groene Ontwikkelingszone en deels zelfs in Gelders Natuur 

Netwerk), zoals ook verwoord in 2021 in een concept advies van een door de provincie 

Gelderland opgestelde ambtelijke notitie. 

o Aansprakelijkheid: wij maken ons zorgen dat er met het in behandeling nemen van een 

principeverzoek de gemeente Doetinchem niet meer de vrijheid heeft om het beoogde initiatief 

af te wijzen. Onze verwachting is dat wanneer dit traject nu toch doorlopen wordt er een 

enorme claim bij de gemeente Doetinchem kan worden neergelegd door de initiatiefnemer. 

Het principeverzoek kan daarom pas ingediend worden als: onderzoeken zijn afgerond → 

normen/wetgeving gevalideerd/van kracht zijn → er een goed participatietraject is doorlopen. 

o Er is door oud- wethouder Langeveld aan de KBG toegezegd dat gezien de enorme impact van 

het beoogde plan, de besluiten met betrekking tot het beoogde windpark niet door het college 

van B&W maar door de gemeenteraad van Doetinchem worden genomen.  

Hierbij willen wij de raadsleden en ook de griffier oproepen er op toe te zien dat dit ook gebeurt, 

én dat alle benodigde achtergrondinformatie ook aan de gemeenteraad wordt verstrekt. Dit is 

met de behandeling van de RES niet gebeurd. De achterliggende documenten met argumentatie 

voor de gekozen locaties zijn niet gedeeld met de gemeenteraad (en zoals recent begrepen uit 

een mail van de heer J. Jansen, zelfs niet op papier gezet). 

Afsluiting 
Wij hebben getracht in deze brief onze bezwaren duidelijk uit te leggen. De KBG is van mening dat 

het participatietraject nu gepauzeerd moet worden zodat wij verder met elkaar kunnen praten op 

het moment dat we concreet weten hoe de wet- en regelgeving eruit gaat zien en hoe het 

participatietraject en daarbij de input van de KBG wordt gewaarborgd. Het is essentieel dat 

argumentatie van de KBG serieus wordt genomen en aan de inspanningen van de omwonenden en 

KBG-leden recht wordt gedaan.  

Ten overvloede wijzen wij er u nogmaals op dat ruim 5.500 Achterhoekers de moeite hebben 

genomen een petitie te tekenen tegen de plaatsing van windturbines in dit gebied.  

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

Klankbordgroep Windpark Doetinchem 

  

mailto:t.vanveldhuizen@ziggo.nl


BIJLAGE  

 

Lopende onderzoeken windturbines 
Zoals genoemd lopen er op dit moment meerdere landelijke onderzoeken naar de effecten van 

windturbines op de omgeving en omwonenden. Deze onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van 

het volgende: 

o In 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat voor de geluidsnormen in het 

activiteitenbesluit onvoldoende onderzoek is uitgevoerd of deze wel voldoende bescherming 

bieden aan omwonenden. Naar aanleiding hiervan moet de Rijksoverheid een PlanMER 

onderzoek doen.  

 

Stand van zaken: Hiervoor is 22 december 2021 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

voor het PlanMER Windturbinebepalingen Leefomgeving gepubliceerd. Hierop is door diverse 

partijen, waaronder ook adviesbureau DGMR een zienswijze ingediend. 

De NRD is of wordt momenteel aangepast. Zover wij weten moeten de verdere PlanMER 

onderzoeken nog uitgevoerd worden. 

 

o Op 15 juni 2021 is met ruime meerderheid (133 voor) de Motie Erkens en Leijten aangenomen in 

de Tweede kamer. Deze motie schrijft voor dat er aanvullend onderzoek verricht moet worden 

naar de ‘effecten van windturbines op gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden’. Omdat:  

▪ RIVM heeft aangegeven dat aanvullend onderzoek naar gezondheidseffecten 

van windmolens op land nodig is. 

▪ Andere landen strikte en strengere afstandsnormen hanteren voor windmolens 

op land. 

Waarbij de resultaten ook in de RES’n worden meegenomen. 

Stand van zaken:  

Door Arcadis is een onderzoeksrapport opgeleverd in april 2022. Dit onderzoek richt zich echter 

niet op de gezondheidseffecten. Hiervoor is nog onderzoek nodig. Door adviesbureau DGMR is 

een second opinion geschreven n.a.v. het onderzoek van Arcadis. DGMR geeft onder meer aan 

dat het Arcadis onderzoek maar een gedeelte van de vraag uit de motie beantwoordt. 

Gezondheid en leefkwaliteit zijn slechts beperkt in beeld gebracht. Er wordt door Arcadis ook 

erkend dat hiervoor uitvoerig onderzoek nodig is. In de 2nd opinion van DGMR worden verder 

diverse adviezen meegenomen voor onder andere slagschaduw, laagfrequent/ultrasoon geluid. 

Het is ons op dit moment nog niet bekend wat het verder onderzoekstraject is. 


