21 juli 2017

Nieuwsbrief over Windplan Groen
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij – Windkoepel Groen - u de eerste nieuwsbrief over Windplan Groen. In deze
nieuwsbrief blikken we vooral terug op de bewonersavonden die wij in de laatste twee weken
voorafgaand aan de zomervakantie organiseerden en lichten we nog beknopt toe hoe Windplan
Groen is ontstaan en wat het doel hiervan is.
Bewonersavonden
Op 11, 17 en 18 juli 2017 (respectievelijk in Lelystad, Dronten
en Biddinghuizen) organiseerden we bewonersavonden over
Windplan Groen. Het doel hiervan was vooral dat inwoners
en andere geïnteresseerden uit de gemeenten Dronten en
Lelystad konden kennismaken met ons en informatie konden
krijgen over Windplan Groen. Daarnaast konden wij als
Windkoepel Groen luisteren naar hoe bijvoorbeeld
omwonenden denken over dit plan voor windmolens in hun
omgeving en wat zij belangrijk vinden.
Wij kijken terug op drie goede bijeenkomsten. In totaal
hebben wij tijdens deze bewonersavonden zeker meer dan
zestig mensen kunnen spreken. We hebben waardevolle
vragen en opmerkingen gehoord die wij kunnen gebruiken bij
de verdere uitwerking van het plan.
Daarnaast kregen we zo de kans duidelijk te maken wat nu de
stand van zaken is en hoe mensen betrokken kunnen blijven
bij Windplan Groen.

Wat is Windplan Groen?
Hieronder geven wij een toelichting op Windplan Groen, de voorgeschiedenis hiervan, Windkoepel
Groen en de stand van zaken van het plan.
Regioplan
In juli 2016 is het Regioplan Windenenergie vastgesteld door de provincie Flevoland en gemeenten
Lelystad, Dronten en Zeewolde. Het doel van het regioplan: saneren, opschalen en nieuwe
lijnopstellingen van windturbines in plaatsingszones en daardoor een mooier landschap, duurzamere
energiehuishouding en sterkere economie. U kunt het regioplan hier vinden.
Positie Windplan Groen
Het Regioplan deelt de
provincie op in
deelgebieden. De
initiatiefnemers in een
deelgebied maken
samen één plan dat
voldoet aan de
doelstellingen van het
Regioplan.
Windplan Groen wordt
het plan voor
projectgebied Groen.
Dat is het oostelijk deel
van de provincie (het
groene gebied op de
kaart), in de
gemeenten Dronten en
Lelystad.
Deze plattegrond kunt
u trouwens in groter formaat vinden op de website van Windplan Groen. Klik daarvoor hier. U vindt
de kaart vervolgens onder het eerste kopje, ‘Plangebied’.
Organisatie
Vanwege de omvang valt dit windplan onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dat betekent dat er
een (rijks)inpassingsplan wordt gemaakt. De ministeries van Economische Zaken (EZ) en
Infrastructuur & Milieu (IenM) zijn samen het bevoegd gezag.
De initiatiefnemer van Windplan Groen is Windkoepel Groen (WKG). Dit is een
samenwerkingsverband van windparken in projectgebied Groen. WKG werkt samen met het
ministerie van EZ, IenM, provincie en gemeenten Dronten en Lelystad.
Participatie
Een belangrijk onderdeel van Windplan Groen wordt de mogelijkheid tot participatie:



Inwoners en ondernemers van het buitengebied van projectgebied Groen kunnen vanaf nu in
de ontwikkelfase risicodragend financieel participeren (via vereniging Windshare).
Inwoners en ondernemers van de kernen kunnen later in de exploitatiefase van Windplan
Groen financieel participeren.

Stand van zaken
De ontwikkeling van Windplan Groen staat nog aan het begin. Daarom zijn ook de bewonersavonden
georganiseerd in juli 2017: inwoners en andere geïnteresseerden kunnen zo vanaf de start betrokken
zijn bij Windplan Groen.
De ontwikkeling van Windplan Groen heeft recent een formele start gemaakt onder de
Rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanwege de omvang valt Windplan Groen onder de RCR. Dit betekent
dat er een (rijks)inpassingsplan wordt opgesteld. Dit wordt gezamenlijk vastgesteld door de minister
van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur & Milieu.
De RCR omvat daarnaast ook dat de procedures voor alle overige voor realisatie van het project
benodigde besluiten (vergunningen en dergelijke) worden gecoördineerd door de minister van
Economische Zaken.
Deze formele start betekent dat begonnen wordt met de voorbereidingen voor de m.e.r.-procedure,
om te komen tot een Milieueffectrapportage. Het doel van deze Milieueffectrapportage is de
effecten van het windplan op het milieu in beeld te krijgen ten behoeve van de besluitvorming. Deze
procedure bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een milieueffectrapportage.
Als eerste concrete stap wordt in het najaar van 2017 de NRD ter inzage gelegd. Deze beantwoordt
de vraag: welke milieueffecten worden er onderzocht en hoe gedetailleerd?
Meer informatie over de ter inzage legging van deze notitie – met de mogelijkheid van formele
inspraak hierop - wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Vragen en contact
We hopen u met deze nieuwsbrief goed te hebben geïnformeerd over Windplan Groen en de stand
van zaken. Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor altijd
contact met ons zoeken via info@windplangroen.nl
Meer (achtergrond)informatie staat ook op onze website: www.windplangroen.nl
Stuurt u deze nieuwsbrief overigens gerust door naar mensen waarvan u denkt dat zij geïnteresseerd
kunnen zijn in Windplan Groen. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via onze website.
Met vriendelijke groet,
Wim Luijkx
Voorzitter van Windkoepel Groen

