Informatiebrief Windpark Doetinchem, 25 mei 2022

Beste inwoner,
Via deze brief brengen we u graag op de hoogte over de ontwikkelingen rondom Windpark
Doetinchem. We praten u bij over de gesprekken met de klankbordgroep en over de stappen die
gezet moeten worden om een windpark hier mogelijk te maken (de ruimtelijke procedure). Ook
geven we informatie over hoe u zich kunt abonneren op de digitale nieuwsbrief. We informeren u
omdat de eventuele komst van het windpark mogelijk invloed heeft op het gebied waarin u woont
en/of recreëert.
Windpark Doetinchem
De plannen voor Windpark Doetinchem komen voort uit een samenwerking tussen Landgoed Keppel
en Green Trust. Het gaat om een plan van vier of vijf windturbines van ongeveer 230 meter tot 250
meter tiphoogte op Landgoed Keppel. De windturbines komen langs de Oude IJssel bij de Huet,
Langerak naar Laag-Keppel. Het aantal, de hoogte en de precieze plekken van de windturbines op het
landgoed staan nog niet vast. Dit bespreken we met de klankbordgroep. Naast een bijdrage aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Doetinchem en de opwekking van groene energie in
de eigen regio, zorgt dit plan er ook voor dat Landgoed Keppel inkomsten genereert.
Klankbordgroep
Tijdens een informatieavond in het vorige jaar deden wij een oproep aan inwoners om in de
klankbordgroep deel te nemen. Zo’n vijfentwintig bewoners gingen hierop in. Hun reden voor
deelname: “De deelnemers van de klankbordgroep zijn geen voorstander van het windpark, we
maken ons zorgen over de komst van het windpark. De reden dat we participeren in de
klankbordgroep is dat we op de hoogte willen zijn van de plannen en mee willen denken hoe de
impact op gezondheid en leefomgeving van omwonenden zo min mogelijk schade toe brengt.”
We zijn inmiddels een klein jaar met hen in gesprek. De gesprekken worden geleid door een
onafhankelijk gespreksleider, Marc Rijnveld van Public Mediation. In 2021 zijn zes bijeenkomsten
geweest. Voor het komend jaar is het de bedoeling dat de klankbordgroep ongeveer één keer per
maand bij elkaar komt. Diverse onderwerpen komen aan bod tijdens de besprekingen. Bijvoorbeeld
de impact over geluid, slagschaduw en de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, de
gevolgen voor flora en fauna en de invloed van windturbines op het landschap. Maar ook over hoe
de omgeving gecompenseerd kan worden voor de overlast. De klankbordgroep geeft tussentijds hun
reactie en komt na het traject met een eindadvies aan Green Trust en het college en de
gemeenteraad van Doetinchem. Naar verwachting heeft de klankbordgroep dit advies in december
2022 klaar.

WINDPARK DOETINCHEM | INFO@WINDPARKDOETINCHEM.NL | WWW.WINDPARKDOETINCHEM.NL

Ruimtelijke procedure
Er is niet zomaar ruimte in het huidige bestemmingsplan om een windpark te bouwen. Daar moet
het bestemmingsplan voor worden aangepast en een omgevingsvergunning voor worden
aangevraagd. Dat proces kost tijd. Wij verwachten begin 2023 een principeverzoek in te dienen bij de
gemeente Doetinchem. Het college van gemeente Doetinchem en de gemeenteraad moeten een
besluit nemen of ze aan dit principe verzoek medewerking kunnen verlenen. In hun besluit nemen zij
het advies van de klankbordgroep mee.
Een principeverzoek houdt in dat wij de gemeente vragen om in principe mee te werken aan de
ruimtelijke ontwikkeling om het project mogelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat met de uitspraak
vast staat of het windpark er wel of niet komt. Na een positief besluit op het principeverzoek worden
aanvullende onderzoeken gedaan om te kijken of en hoe het project in de omgeving past. Ook kan de
gemeente extra eisen stellen, zoals een plan waardoor de omgeving extra gecompenseerd wordt
voor de overlast maar ook t.a.v. bijvoorbeeld afstandsnormen, geluidnormen en maximale hoogtes.
Uiteindelijk volgt na de definitieve vergunningaanvraag pas echt een uitspraak van de gemeente over
de toekomst van het windpark.
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Windpark Doetinchem? U kunt zich via de
website www.windparkdoetinchem.nl aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze komt drie of
vier keer per jaar uit. Via deze website kunt u daarnaast alle informatie over het project, veel
gestelde vragen, de planning en alle klankbordgroepverslagen vinden.
Vragen
Heeft u vragen voor de initiatiefnemers? U kunt deze stellen via info@windparkdoetinchem.nl.
Contactpersoon van de gemeente Doetinchem is Johnny Janssen, u kunt hem bereiken via
j.janssen2@doetinchem.nl.
Met vriendelijke groet,
Tijmen Keesmaat en Jorick Messink
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