15 maart 2018

Nieuwsbrief over Windplan Groen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij – Windkoepel Groen - u de nieuwsbrief over
Windplan Groen. In deze nieuwsbrief is er aandacht voor het
definitief vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
en wordt geschetst wat nu de volgende stappen zijn.

Windkoepel Groen is de
initiatiefnemer van Windplan
Groen. Windkoepel Groen is een
samenwerkingsverband van
windparken in projectgebied
Oost. Dat gebied ligt in de
gemeenten Dronten en Lelystad.
www.windplangroen.nl

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen
is definitief vastgesteld.
Van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 lag het
concept van de NRD ter inzage. Dit document is een eerste stap
om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen
besluiten. In de periode dat het concept van de NRD ter inzage
lag, zijn er ook drie inloopbijeenkomsten gehouden: in Lelystad,
Biddinghuizen en Dronten.
Het was in deze periode mogelijk om zienswijzen in te dienen op
het concept van de NRD. Er zijn 22 zienswijzen ingediend en er is
één reactie van overheden op gekomen. Deze reacties zijn
beantwoord door de betrokken overheden en meegenomen bij
het vaststellen van de NRD. De Commissie m.e.r. heeft een advies
opgesteld met de door hun gewenste aanvullingen op het
concept van de NRD, daarbij ook rekening houdend met de zienswijzen.
Als gevolg van de zienswijzen en reactie is de NRD aangevuld met een nota van antwoord en het
advies van de Commissie m.e.r. . Deze nota van antwoord en het advies van de Commissie m.e.r.
kunt u ook lezen (zie meer op de volgende pagina van deze nieuwsbrief).
De vastgestelde NRD vormt de basis voor het uitvoeren van de onderzoeken die moeten leiden tot
een Milieueffectrapport (MER). In de NRD staat beschreven welke informatie moet worden
opgenomen in het MER. Het doel van deze MER is om de effecten van het windplan op de omgeving
in beeld krijgen ten behoeve van de besluitvorming. Mede op basis van het MER-onderzoek wordt
een keuze gemaakt uit de onderzochte alternatieven.

Zienswijzen, reactie en antwoorden
De stukken behorende bij het vaststellen van de NRD kunt u lezen op de website van Bureau
Energieprojecten. Het gaat om:
•
•
•
•
•

het concept van de NRD.
de inspraak- en reactiebundel (overzicht van de ingediende zienswijzen en reactie).
het advies van de Commissie m.e.r. .
de nota van antwoord.
het besluit tot vaststellen van de NRD door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Deze stukken staan ook op de website van Windplan Groen, kijk daarvoor hier.

Opstellingsalternatieven
In het MER worden opstellingsalternatieven van de beoogde windmolens onderzocht. Het gaat om
verschillen met betrekking tot de maximale ashoogte van de windmolens en de plaatsingszones.
Hieronder staat een overzicht van de alternatieven die worden onderzocht. Op de volgende pagina
ziet u de plattegrond met plaatsingszones en voorbeelden van aanvullende plaatsingszones.
De opstellingsalternatieven die in het MER worden onderzocht:
Opstellingsalternatief

Plaatsingszones

Ashoogte

1

Plaatsingszones conform
Regioplan

Maximale ashoogte van 120
meter

2

Plaatsingszones conform
Regioplan + aanvullende
plaatsingszones

Maximale ashoogte van 120
meter

3

Plaatsingszones conform
Regioplan

Maximale ashoogte van 160
meter

4

Plaatsingszones conform
Regioplan + aanvullende
plaatsingszones

Maximale ashoogte van 160
meter

5

Plaatsingszones conform
Regioplan

Maximale ashoogte van 166
meter

6

Plaatsingszones conform
Regioplan + aanvullende
plaatsingszones

Maximale ashoogte van 166
meter

Toelichting aanvullende plaatsingszones
In het Regioplan Windenergie dat in 2016 is vastgesteld door de provincie Flevoland en de
gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde zijn plaatsingszones aangewezen. In deze gebieden zijn
nieuwe windmolens mogelijk. Door de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad zijn mogelijk delen van
deze plaatsingszones niet (volledig) te benutten. Daarom zijn in de NRD enkele concrete voorbeelden
van aanvullende plaatsingszones weergegeven. Op de plattegrond op de volgende bladzijde staan
deze voorbeelden genoemd. De te onderzoeken aanvullende plaatsingszones kunnen afwijken van
de indicatie op deze plattegrond. Indien dat zo is, wordt dit in het MER gemotiveerd.

Plattegrond: Plaatsingszones conform Regioplan en voorbeelden van aanvullende plaatsingszones
zoals aangegeven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Vervolgstappen
Nu de NRD is vastgesteld, kan een volgende stap worden gezet: het afronden van het MER.
Mede op basis van het MER wordt vervolgens de locatiekeuze voorbereid en een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige
benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. De
terinzagelegging van deze informatie wordt aangekondigd in onder andere lokale huis-aanhuisbladen en via de website en nieuwsbrief van Windplan Groen.

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
P.S. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar
info@windplangroen.nl

