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Beste heer, mevrouw, 
 
In uw brief van 4 oktober 2022 heeft u ons college en de gemeenteraad op de hoogte 
gebracht van de voortgang en inhoud van het participatietraject van de Klankbordgroep 
beoogd windpark Doetinchem. In deze brief geeft u uw gevoel van onbehagen over de rol 
en invloed van de klankbordgroep weer. Naar aanleiding van uw brief kunnen wij u het 
volgende berichten. 
 
Behandeling gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft uw brief in de vergadering van 20 oktober 202 behandeld. De 
gemeenteraad heeft besloten om uw brief door het college te laten afdoen c.q. kennis te 
nemen van deze brief en de reactie van het college hierop. 
 
Beantwoording brief 
We beantwoorden uw brief op volgorde van de door u aangehaalde onderwerpen. 
 
Gesprek wethouder Rens Steintjes 
Op 14 oktober 2022 heeft een delegatie van de klankbordgroep een gesprek met 
wethouder Rens Steintjes gehad. In dit gesprek heeft u kennis gemaakt met wethouder 
Steintjes en heeft u de brief van de klankbordgroep toegelicht. Wethouder Steintjes is 
inhoudelijk ingegaan op een aantal onderwerpen uit de brief. We hopen dat dit gesprek 
verhelderend voor u is geweest.  
 
Participatieproces 
Als gemeente hebben we ervoor gekozen om het participatieproces zoveel mogelijk bij de 
initiatiefnemers neer te leggen. Hiervoor hebben de initiatiefnemers de praktische 
communicatie- en participatieaanpak opgesteld. De participatieaanpak is aan de orde 
geweest in de klankbordgroep vergaderingen. Hieruit kwam onder andere naar voren dat 
de klankbordgroep behoefte had aan meer kennis over verschillende aspecten van 
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windturbines. De initiatiefnemers hebben verschillende kennissessies (natuur, gezondheid, 
techniek, participatie, ruimtelijke inpassing) georganiseerd. Ook hebben de 
initiatiefnemers gehoor gegeven aan het verzoek van de klankbordgroep om de planning 
te verruimen, zodat de klankbordgroep meer tijd heeft om een goed beargumenteerd 
advies te schrijven.  
 
Behandeling advies 
We begrijpen dat de klankbordgroep graag op voorhand antwoord wil op de vraag wat er 
met hun advies gedaan wordt. Inhoudelijk kunnen we hier op dit moment nog niets van 
zeggen. Welk standpunt wij en de gemeenteraad innemen is onder andere afhankelijk van 
de inhoud van het advies. Het advies wordt meegewogen in de belangenafweging van het 
in te dienen principeverzoek. 
 
Klankborden  
De locatie van het beoogde windpark en de hoogtes van de windturbines zijn op dit 
moment in het proces nog niet concreet. Gaandeweg het proces zal de mogelijke invulling 
steeds concreter worden. De concrete inhoud van het windpark moet na het 
principebesluit duidelijker worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er komende periode 
verschillende onderzoeken plaatsvinden. In de op te stellen Milieueffectrapportage (hierna 
MER) worden het aantal windturbines, de locaties van de windturbines, de hoogtes van de 
windturbines op verschillende beleidsaspecten beoordeeld. In de op te stellen Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau worden de uitgangspunten voor de MER beschreven. 
 
Omgevingsvisie en Omgevingsagenda 
Yana van Tienen en Johnny Janssen hebben een presentatie gehouden over respectievelijk 
de Omgevingsvisie en Omgevingswet. Bij de presentatie is aangegeven hoe het proces van 
de Omgevingsvisie in elkaar zit. Het proces van de Omgevingsvisie loopt van 
deelgebiedsvisies, naar Omgevingsagenda, naar deelopdrachten en tenslotte naar een 
gemeentebrede Omgevingsvisie. Eén van de deelopdrachten betreft het buitengebied 
Slangenburg en Gaanderen. De deelopdrachten gaan niet over het buitengebied 
omgeving Oude IJssel. Dat houdt in dat er concreet over het buitengebied omgeving  
Oude IJssel alleen informatie uit de deelvisie en de Omgevingsagenda beschikbaar is. 
 
Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone (GO) 
Alle windturbines zijn met de voet in Groene Ontwikkelingszone (GO) geplaatst. 
Daarnaast vindt door één van de windturbines mogelijk overdraai plaats boven Gelders 
natuurnetwerk (GNN). Dit heeft tot gevolg dat er getoetst moet worden aan de 
instructieregels uit de provinciale omgevingsverordening. Deze instructieregels uit de 
omgevingsvergunning borgen de natuurbescherming. Voldoen aan de instructieregels is 
dus een van de voorwaarden voor het beoogde windpark. Daarom laat initiatiefnemer 
onderzoek uitvoeren naar de effecten van de aanleg van een windpark op de 
kernkwaliteiten van GO & GNN. Dit moet de (on)mogelijkheden van aanleg van een 
windpark op deze locatie aantonen. 
 
Windplanner 
De initiatiefnemers gebruiken het softwareprogramma Windplanner om inzichtelijk te 
maken voor de omgeving hoe de windturbines in de omgeving worden gesitueerd en hoe 
deze er visueel uitzien op verschillende locaties. De initiatiefnemers hebben aangeboden 
om dit uit te werken voor een aantal door de klankbordgroep aangedragen locaties. 
De bedoeling van Windplanner is vanaf verschillende locaties rondom de beoogde 
windturbines de visuele impact van de windturbines te bepalen.  
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De initiatiefnemers hebben de visualisaties van zo’n 35 kijkpunten rondom het beoogde 
windpark gemaakt en beschikbaar gesteld. Aanvullend hebben de initiatiefnemers bij 3 
omwonenden (tevens lid van de klankbordgroep) nog visualisaties gemaakt, omdat deze 
locaties met de 
Windplanner niet konden worden gemaakt. Hiervoor zijn de initiatiefnemers speciaal bij 
de mensen zelf op locatie geweest. 
Wat ons betreft geven deze visualisaties een redelijk representatief beeld van de visuele 
impact van het windpark. Als er nog echt belangrijke visualisaties ontbreken dan 
verwachten we dat de initiatiefnemers bereid zijn om deze alsnog te leveren. Deze 
visualisaties moeten dan wel een meerwaarde hebben ten opzichte van de eerder 
geleverde visualisaties.  
 
Inhoud 
De initiatiefnemers hebben aangegeven dat de klankbordgroep mag adviseren over de 
hoogte en de locaties van de windturbines. In het vervolgproces bij de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau kan de klankbordgroep haar mening over deze onderwerpen inbrengen. 
Wat ons betreft kunnen locaties, hoogtes van de windturbines en aantal windturbines 
aspecten zijn waarover de klankbordgroep in het uit te brengen advies adviseert. De 
financiële haalbaarheid van het windpark is voor initiatiefnemers belangrijk en wordt 
zeker meegewogen in de besluitvorming van de initiatiefnemers. 
In het document ‘Mogelijke inhoud advies klankbordgroep beoogd windpark Doetinchem’ 
(bijlage) hebben we aan de klankbordgroep een voorzet gegeven over de mogelijke 
inhoud van het advies. Hierin hebben we aangegeven dat er geadviseerd kan worden over 
de inrichting en de impact van het windpark. 
 
Informatieavond raadsleden 
Het is een goed initiatief van omwonenden van het plangebied om een informatieavond 
te organiseren. Hiermee zijn raadsleden op de hoogte van de zorgen die er leven in deze 
omgeving. Op deze avond hebben raadsleden uitgesproken niet tevreden te zijn over 
enkele participatietrajecten van zonneparken in Doetinchem. 
In het kader van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten meer aandacht besteden 
aan participatietrajecten. Op welke manier de participatie vormgegeven is niet door het 
Rijk voorgeschreven. Gemeenten hebben hierin veel beleidsvrijheid. Het is aan de 
gemeenteraad om ervaringen uit het verleden mee te nemen in nieuw participatiebeleid.  
 
Wettelijk kader nieuwe windturbineparken ontbreekt  
Op dit moment zijn er geen wettelijke milieuregels voor windparken in Nederland.  
De landelijke regels voor windturbines waren opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze 
algemene milieuregels zijn met de uitspraak van 30 juni van de Raad van State buiten 
werking gesteld. De Raad van State oordeelde over een uitbreiding van het windpark in 
Delfzijl Zuid dat er volgens het Europees recht een uitgebreid milieuonderzoek  
(plan-m.e.r.) had moeten plaatsvinden voor deze landelijke regels. Dat is niet gebeurd en 
zolang die milieubeoordeling niet is gemaakt, mogen overheden voor windparken geen 
besluiten nemen op basis van die landelijke milieuregels uit het Activiteitenbesluit. 
Het Rijk (het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stelt een plan-m.e.r. op ter 
onderbouwing van nieuwe landelijke milieuregels, die opgenomen zullen worden in 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), zoals het Activiteitenbesluit. 
De komende maanden werkt het Rijk aan de ontwerp-AMvB 'nationale 
windturbinebepalingen leefomgeving' en het bijbehorende milieueffectrapport (MER). 
Naar verwachting kunnen eind 2023 de nieuwe landelijke milieuregels in werking treden. 
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Planning AMvB 'nationale windturbinebepalingen leefomgeving' 

Wanneer Wat 

Begin 
2023 

Reageren op het ontwerp nationale windturbinebepalingen leefomgeving 
via een internetconsultatie en indienen van zienswijzen op het ontwerp 
nationale windturbinebepalingen leefomgeving en het milieueffectrapport. 
Deze twee procedures worden met elkaar gecombineerd. 

Medio 
2023 

Reactienota over de zienswijzen en het resultaat van de internetconsultatie 
en de verwerking daarvan in het conceptvoorstel. 

Eind 
2023 

Publicatie in het Staatsblad en inwerkingtreding van de nationale 
windturbinebepalingen leefomgeving. 

 
Bovenstaande planning houdt in dat begin 2023 duidelijk is hoe de ontwerp nationale 
windturbinebepalingen eruit komen zien. Op dat moment zijn de bepalingen nog niet 
definitief maar geven wel de richting van de nationale windturbinebepalingen aan. 
We hebben begrip voor het feit de klankbordgroep wil weten hoe de nieuwe nationale 
windturbinebepalingen eruit komen te zien. Aan de andere kant begrijpen we ook dat de 
initiatiefnemers graag verder willen met het proces. 
 
Principeverzoek 
Inmiddels is er op 2 november 2022 een vergadering van de klankbordgroep geweest.  
Bij dit overleg zijn de initiatiefnemers en Johnny Janssen van de gemeente Doetinchem 
aanwezig geweest.  
In dit overleg is afgesproken dat de initiatiefnemers het principeverzoek later gaan 
indienen bij de gemeente. Na het bekend worden van de ontwerp nationale 
windturbinebepalingen willen de klankbordgroep leden tijd nemen om de achtergrond 
van de nieuwe normen te kunnen bestuderen. Hierna zal de klankbordgroep binnen twee 
tot drie maanden met een advies over het beoogde windpark Doetinchem komen. Om de 
voortgang in het proces te houden is er ook afgesproken dat er in de tussenliggende 
periode op deelonderwerpen van het advies overleg plaats vindt met de initiatiefnemers. 
 
Heeft u nog vragen? 
Bel gerust met de heer Johnny Janssen van het team leefomgeving via (0314) 377 232.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
B.H.W. Lubbers, 
manager 
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Nr. Omschrijving Toelichting 
1. Inleiding De klankbordgroep schrijft een inleiding. De 

inleiding kan de volgende onderdelen bevatten: 
▪ Aanleiding 
▪ Beschrijving proces klankbordgroep tot 

indiening principeverzoek (overleggen 
klankbordgroep, kennissessies, feedback 
klankbordgroep advies klankbordgroep) 

2. Rol klankbordgroep na principe 
besluit (verdere 
procesparticipatie) 

De klankbordgroep geeft een advies over de rol van 
de klankbordgroep na principe besluit college. Het 
advies kan gaan over: 
▪ Betrokkenheid bij Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau - Combi-Mer 
▪ Informeren klankbordgroep over uitkomsten 

onderzoeken 

3. Communicatie De klankbordgroep geeft een advies over de inzet 
van communicatiemiddelen. Onderdelen van het 
advies kunnen zijn: 
▪ Informatiebijeenkomsten 
▪ Informatiebrieven 
▪ Nieuwsbrieven 
▪ Website 
▪ Informatiecentrum 

4. Invulling financiële participatie De klankbordgroep geeft een advies over de 
financiële participatie. Onderdelen van het advies 
kunnen zijn: 
▪ 50% van het windpark in eigendom van een 

lokale energiecoöperatie 
▪ Obligatielening met voorrang voor inwoners van 

de gemeente Doetinchem 
▪ Mogelijkheid tot stroomlevering aan de 

inwoners en bedrijven uit de omgeving 
▪ Omwonendenregeling 
▪ Windfonds  

5. Ontwerp en impact De klankbordgroep geeft een advies over het 
ontwerp en impact. Onderdelen van het advies 
kunnen zijn: 
▪ Afstand tot woonkernen (De Huet / Langerak / 

Laag Keppel / Wehl) afhankelijk van het aantal 
en de hoogtes van de windturbines 

▪ Technologiekeuze  
▪ Stilstandsregeling voor slagschaduw 
▪ Aandacht voor gezondheid (onder andere Laag 

Frequent Geluid) 



 

 

▪ Detectiesysteem d.m.v. camera's of radar met 
stilstandsvoorziening voor vogels 

▪ Detectiesysteem voor vleermuizen 
▪ Detectiesysteem luchtvaartverlichting 
▪ De manier waarop de natuur op Landgoed 

Keppel versterkt kan worden. 
▪ De manier waarop het landschap op Landgoed 

Keppel versterkt kan worden. 

6. Input voor de notitie Reikwijdte 
en Detailniveau van de combi-
Mer 

De klankbordgroep geeft een advies over de input 
notitie Reikwijdte en Detailniveau. Onderdelen van 
het advies kunnen zijn: 
▪ Uitgangspunten 
▪ Varianten: aantal windturbines, locaties, 

hoogtes, slagschaduw, geluid  
▪ Te toetsen beleidsaspecten 

7. Conclusie Samenvattend advies 

 
 


