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Uitgangspunten
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• Deze uitwerking van de communicatie- en participatieaanpak is een praktische uitwerking van de communicatie- en 

participatie-activiteiten zoals benoemd in de ‘aanzet participatieplan’, bijlage bij het principeverzoek.

• Communicatie en participatie zijn twee doorlopende trajecten: deze aanpak richt zich op de fase tot en met besluit op het 

principeverzoek. De activiteiten houden daarna niet op! 

• De activiteiten in deze aanpak richten zich op het vierde kwartaal van 2020 en het eerste half jaar van 2021

• Met dit plan voorkomen we geen weerstand in de omgeving. 

• De onafhankelijk adviseur treedt op als gespreksleider bij bijvoorbeeld klankbordgroepbijeenkomsten, niet als iniatiefnemer in 

de plannen.

• De activiteitentijdlijn en aanpak zijn een voorstel. Juist omdat we veelvuldig in gesprek gaan met de omgeving en andere

stakeholders, kan blijken dat andere communicatieactiviteiten gewenst zijn. Dat is inherent aan participatie met de omgeving. 

Wij nemen dan de flexibiliteit om bepaalde communicatie-activiteiten op een andere, meer bij de omgeving passende, manier

uit te voeren.

• Green Trust komt in januari 2021 met suggesties voor de onafhankelijke gespreksleider.

• De tijdlijn zoals beschreven is mede afhankelijk van het besluitvormingproces van de gemeente Doetinchem. 

• Eind Q2 2021 leveren wij een verslag aan van alle input die wij hebben verzameld via de activiteiten die in dit

plan uitgewerkt worden. Waar mogelijk wordt de input verwerkt in het ontwerp voor de vergunningaanvraag. 



Windpark Doetinchem
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Waarom Windpark Doetinchem?

• Duurzaam behoud van het unieke coulisselandschap, een decor waartegen zoveel Doetinchemmers herinneringen 

hebben

• Duurzaam voortbestaan Landgoed Keppel

• Voor een schone en duurzame toekomst, voor u en uw kinderen

• Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen gemeente Doetinchem

Windpark Doetinchem: waar historie, natuur én duurzaamheid samenkomen. Nu én voor 

de toekomstige generaties.
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Stakeholders en doelstellingen
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• Direct omwonenden: alle inwoners in het buitengebied <1 kilometer

• Omwonenden: alle inwoners tussen 1 – 2,3 kilometer (buitengebied/dorpen) vanaf het 
project en de stadsranden binnen 1 kilometer

• Inwoners wijken en kernen:

• De Huet

• Laag-Keppel

• Langerak

• Wehl-Noord

• Eldrik

• Grondeigenaren

• Belanghebbende organisaties:

• Natuur- en milieuorganisaties

• Dorpsorganisaties

• Lokale energie coöperatie/Agem

• Bedrijven

• Waterschap Rijn en IJssel

• Zie uitwerking stakeholdermatrix in aanzet participatieplan, behorend bij het 
principeverzoek

• Overig

• Overige inwoners gemeente Doetinchem

• De gemeente organisatie Bronckhorst

• Overige inwoners gemeente Bronckhorst

• Gemeenteorganisatie Doetinchem

Stakeholders
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Doelstellingen

Welke doelstellingen willen wij bereiken met de communicatie- en 
participatieaanpak?

• Informeren 

• De belanghebbenden (binnen een cirkel van <2,3 km) goed 
informeren over het project en de impact op directe leefomgeving. 

• Alle belanghebbenden informeren over op welke manieren 
meegedacht en geparticipeerd kan worden in het project. Waar kan 
nog over meegedacht worden en wat wordt er met die input gedaan?

• Betrekken

• Procesparticipatie: belanghebbenden betrekken om input te leveren 
op het voorkeursscenario (wel heel duidelijk verwachtingen managen)

• Uitwerken financiële participatie: welke vormen van financiële 
participatie spreken de belanghebbenden aan?

• Op welke manieren kan het landgoed zodanig versterkt worden, dat 
de recreatieve functie voor de omgeving verbeterd wordt?
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Aanpak doelstellingen



Hoe behalen we de doelstelling informeren?

• Pro-actief stakeholderbeleid richting alle belanghebbenden: alle belanghebbenden worden op diverse momenten en via diverse kanalen 
(on- en offline) geïnformeerd over de plannen en vergunningprocedure van het project. De inspreekmomenten en beslismomenten 
worden duidelijk inzichtelijk gemaakt zodat iedereen de kans heeft er iets van te vinden en zijn/haar stem te laten horen.

• Pro-actief stakeholderbeleid richting de directe omgeving gebeurt ook via persoonlijk contact en een klankbordgroep.

• We zorgen ervoor dat alle informatie duidelijk en begrijpelijk online te vinden is, via de website www.windparkdoetinchem.nl en digitale 
nieuwsbrief. 

• We informeren in duidelijke en begrijpelijke taal. We vinden het belangrijk dat iedereen goed begrijpt wat de gevolgen zijn en hoe de 
vergunningprocedure in elkaar zit. Dat willen we duidelijk uitleggen. 

• We vragen de omgeving alleen om input als we daar ook daadwerkelijk iets mee doen. We willen graag dat de omgeving meeprofiteert
van het project en op verschillende fronten meedenkt, maar wanneer de omgeving over bepaalde zaken niets meer kan meebeslissen, 
zijn we daar helder in. Zo houden we de verwachtingen realistisch en helder. Het is daarom goed om te weten dat over de locatie, het 
aantal windturbines en de exacte hoogte de omgeving geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar een adviserende rol. Wel kunnen we 
toezeggen dat we adviezen serieus in overweging zullen nemen mits deze binnen de wettelijke kaders en het overheidsbeleid passen en 
financieel haalbaar zijn. 

• We communiceren helder en duidelijk over de impact op de leefomgeving van de belanghebbenden en nemen daar ook de tijd voor. 
Geluidsoverlast en slagschaduw, impact op de natuur en waardedaling van de woningen zijn belangrijke thema’s voor de omwonenden.
De resultaten van de onderzoeken zullen we direct en proactief delen met de omgeving zodat zij weten waar zij aan toe zijn. Waar nodig 
gaan we in gesprek om toe te lichten. 
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http://www.windparkdoetinchem.nl/


Communicatiemiddelen (1)

Welke communicatiemiddelen zetten we de komende tijd in om onze doelstellingen te behalen?

Bewonersbrief
Een bewonersbrief informeert de omgeving over de plannen en hoe mee te denken. Ook communiceren we hierin de 
communicatieactiviteiten van de komende tijd. 

Keukentafelgesprekken
Via (digitale) één-op-één gesprekken met direct omwonenden horen we graag de vragen en ideeën van de mensen die echt in de buurt van 
het project wonen. We nemen de tijd om hen goed te informeren en horen graag hun gedachten over het plan. 

In deze beginfase ligt onze focus voor de keukentafelgesprekken met name op mensen uit de directe omgeving. We hebben aan alle
bewoners tot 2,3 kilometer vanaf het project (dorpen en buitengebied) en de stadsranden binnen 1 kilometer een brief hierover gestuurd. 

Dat wil overigens niet zeggen dat mensen die buiten de 2,3 km niet in aanmerking kunnen komen voor een keukentafelgesprek. Maar onze 
focus ligt in deze beginfase op de mensen uit de directe omgeving (bewoners binnen 2,3 kilometer dorpen/buitengebied en 1 kilometer 
binnen stadsranden). 

Website en digitale nieuwsbrief

Via de website www.windparkdoetinchem.nl informeren we alle stakeholders en geïnteresseerden over de voortgang van het windpark, de 
planning en de communicatieactiviteiten. Ook kan men zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief en zo het laatste nieuws in de 
mailbox krijgen. 
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http://www.windparkdoetinchem.nl/


Communicatiemiddelen (2)

Informatieavond (digitaal)

In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we een digitale informatieavond voor alle geïnteresseerden in het windpark. Deze 

wordt vanwege corona digitaal gehouden. Ook de gemeente is hier van harte bij uitgenodigd om haar eigen duurzaamheidsvisie 

te presenteren. Tijdens deze avond halen we graag input en vragen op. 

Persoonlijk contact, presentaties en bezoek

Georganiseerde stakeholders en organisaties, zoals landschapsorganisaties en dorpsorganisaties bezoeken we om hen bij het 

plan te betrekken en hen te informeren. Dat gebeurt via allerlei manieren, zoals persoonlijk contact en via het geven van 

presentaties bij bijeenkomsten, of aan besturen van verenigingen. We benaderen de stakeholders proactief en zijn zelf 

voortdurend beschikbaar indien er extra vragen zijn.
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Aanpak: hoe behalen we de doelstelling betrekken?

• We focussen ons in deze fase vooral op procesparticipatie: we betrekken de belanghebbenden bij het proces en geven aan over 

welke onderwerpen zij kunnen meedenken. In de volgende fase zullen zij ook betrokken worden bij het uitwerken van vormen 

van financiële participatie. 

• Oprichten van een klankbordgroep voor het ophalen van input op het ontwerp van het project en ideeën op de wijze van 

financiële participatie. Deze klankbordgroep hoeft niet in elke fase van het project dezelfde te zijn. De klankbordgroep is een 

brede vertegenwoordiging onder de belanghebbenden en wordt op diverse manieren betrokken. De klankbordgroep wordt in 

dit stadium al opgericht en blijft ook in de volgende fases actief.

• De klankbordgroep heeft een adviserende rol en geen besluitvormende rol. De adviezen van de klankbordgroep die passen in 

de ruimtelijke kaders zullen worden meegenomen. De precieze onderwerpen die tijdens de klankbordbijeenkomsten worden 

besproken, worden nader uitgewerkt. Net als de frequentie van de bijeenkomsten. (Zie slide 16 voor meer informatie.)

• De klankbordgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiging uit de verschillende doelgroepen: direct omwonenden, 

omwonenden tussen 1 en 2,3 kilometer van het project, een vertegenwoordiging uit de dorpen en wijken, en een 

vertegenwoordiging uit de organisaties. 

• Ook vragen, zorgen en input die tijdens andere activiteiten (keukentafelgesprekken, informatieavond, etc.) naar voren komen 

zullen mee worden genomen. 
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Participatiemiddelen (1)

Hoe betrekken we omgeving precies? Hoe kunnen zij participeren in het process?

Keukentafelgesprekken

Tijdens de keukentafelgesprekken horen we graag input en ideeën van de omgeving. We informeren niet alleen tijdens de 

gesprekken, maar zijn benieuwd naar de input van de omgeving.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep adviseert het initiatief over een aantal zaken. Bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing. De 

klankbordgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid. We streven naar vier bijeenkomsten in deze fase. De klankbordgroep houdt

daarna niet op! De vier bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijk gespreksleider. We hopen een brede 

vertegenwoordiging van de omgeving te breiken om deel te nemen: voor- en tegenstanders, inwoners en ondernemers etc. De 

inhoud van de gesprekken zal mede met hem/haar bepaald worden, maar ons eerste voorstel is als volgt:

Bijeenkomst 1: Kennismaken, introductie van het initiatief en agendering volgende bijeenkomsten

Bijeenkomst 2: Wettelijke kaders / beleid. Wat zijn de ideeën van de klankbordgroep over de locatie en het aantal?
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Participatiemiddelen (2)

• Bijeenkomst 3: Meedenken en meedoen: op welke manieren wil de omgeving betrokken zijn? En hoe zou de omgeving

financieel willen participeren?

• Bijeenkomst 4: Adviezen klankbordgroep toetsen, bundelen in een advies van de groep over hoe dit project te realiseren.

Na de vierde bijeenkomst bepalen we samen met de klankbordgroep in welke vorm en met welke personen de klankbordgroep

doorgaat. We laten ons adviseren over het voortbestaan en de vorm door de klankbordgroep zelf.

Persoonlijk contact, presentaties en bezoek

Georganiseerde stakeholders en organisaties, zoals landschapsorganisaties en dorpsorganisaties bezoeken we om hen bij het 

plan te betrekken. Dat gebeurt via allerlei manieren, zoals persoonlijk contact en via het geven van presentaties bij 

bijeenkomsten, of aan besturen van verenigingen. We benaderen de stakeholders proactief en vragen actief om input op onze 

plannen. 
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Activiteitentijdlijn



Activiteitentijdlijn: de middelen gepland in de tijd
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Periode Activiteit Doelgroep

Begin december Bewonersbrief Omwonenden

Begin december Website etc. opgericht Iedereen

Begin december Digitale nieuwsbrief Aanmeldingen

Januari / februari (digitale) Huis-aan-huisbezoeken Direct omwonenden

Januari / februari Persoonlijk contact Organisaties / directe stakeholders

Februari Uitnodiging informatieavond middels brief voor 
omwonenden en Gemeentekrant 

Omwonenden 

Begin maart Digitale informatieavond Iedereen

Na infoavond Klankbordgroep opgericht Iedereen

April Eerste bijeenkomst klankbordgroep Klankbordgroep

April Tweede bijeenkomst Klankbordgroep

Mei Derde bijeenkomst Klankbordgroep

Juni Vierde bijeenkomst Klankbordgroep

Juni Input verzamelen in verslag Gemeente Doetinchem
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