19 oktober 2018

Nieuwsbrief 7 over Windplan Groen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij – Windkoepel Groen - u nieuwsbrief 7 over
Windplan Groen. In deze nieuwsbrief gaat het over het
voorkeursalternatief dat is vastgesteld door de gemeenteraden
en Provinciale Staten. Ook schetsen we wat nu de volgende
stappen zijn die worden gezet.

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

Voorkeursalternatief is vastgesteld
Het voorkeursalternatief (VKA) is in september 2018 ongewijzigd vastgesteld door Provinciale Staten
(PS) van Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad. In dit VKA is aangegeven waar de
nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en
welke bestaande windturbines worden weggehaald.
Dit VKA is vastgesteld met als voorbehouden een definitieve toetsing door de mer-commissie en de
Inspectie Luchtvaart en Transport (ILT) die nog een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.
Deze verklaring van ILT is nodig vanwege de eisen op het gebied van luchtvaartveiligheid en kan
leiden tot het bijstellen van onderdelen van het plan.
In onze vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief 6 van 18 juli 2018) gaven wij meer informatie over de inhoud
van het VKA. Op onze website vindt u de plattegrond van het nu vastgestelde VKA. Klik daarvoor hier.
We blijven graag in gesprek
Tijdens de behandeling van het VKA door PS en de gemeenteraden merkten we dat Windplan Groen
emoties losmaakt bij onder anderen inwoners van het gebied. De onderliggende vraag of zorg die wij
beluisteren, is wat de impact is van Windplan Groen op het gebied en voor de inwoners. Dat kunnen
wij ons voorstellen. We beseffen dat Windplan Groen een groot plan is met grote windmolens.
Inwoners kunnen dit ervaren als een grote verandering van hun leefomgeving en kunnen hier moeite
mee hebben. Wij staan altijd open voor een gesprek hierover en zullen daarom eind november
bijpraatsessies in het gebied organiseren.
Tijdens deze sessies willen we de stand van zaken en de inhoud van Windplan Groen toelichten. Ook
luisteren we naar de vragen, suggesties en opmerkingen van inwoners en andere betrokkenen. Aan
de inhoud van het plan kunnen, nu het VKA is vastgesteld, in principe geen aanpassingen meer
worden gedaan. Door in gesprek te gaan, kunnen we mogelijk zorgen wegnemen, willen we
achterhalen of we bepaalde aspecten onvoldoende hebben benoemd of dat er meer toelichting
nodig is bijvoorbeeld over de onderzoeken die uitgevoerd zijn.
We weten nog niet exact wanneer we de bijpraatsessies houden. Zodra dat bekend is, melden we dat
onder meer via deze nieuwsbrief en onze website.

Toelichting op belangrijke onderwerpen
Tijdens de bespreking van het VKA door PS Flevoland en de gemeenteraden kwamen enkele
belangrijke onderwerpen meerdere malen aan de orde. De overkoepelde vraag daarbij was, volgens
onze observatie, wat de impact van Windplan Groen op het gebied en met name de bewoners zal
zijn. Naar aanleiding daarvan benoemen wij hieronder enkele punten:
•

Afstand tot kernen
Met het vastgestelde VKA is de afstand tussen de dichtstbijzijnde windturbines van Windplan
Groen en de buitenste randen van de kernen Dronten, Biddinghuizen en Ketelhaven
minstens 800 meter. Bij Ketelhaven bedraagt deze afstand 900 meter.

•

Geluidsnormen
Door deze afstand tot de kernen voldoet Windplan Groen ruim aan de geluidsnormen die
gelden voor windturbines. Deze normen zorgen dat er sprake is van een maximaal
toegestane geluidsbelasting op de gevels van woningen van derden. Die normen zijn Lden 47
decibel en Lnight 41 decibel. Meer hierover leest u in dit informatieblad van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. De normen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
Het formaat van de windturbines speelt hierin geen rol; de norm zorgt ervoor dat er een
bepaalde geluidsbelasting is toegestaan, ongeacht het formaat van de windturbines en het
aantal windturbines. Elk plan voor windturbines moet voldoen aan deze geluidsnormen.
Daarnaast blijkt dat de nieuwe, grotere windturbines stiller zijn dan de kleinere exemplaren.
Fabrikanten van windturbines zoeken steeds naar nieuwe technieken om het geluid te
reduceren. Daarnaast draaien grotere windturbines rustiger rond met een lager toerental en
ook dat heeft een gunstig effect op het geluid.

•

•

•

Hinder
Het doel van de geluidsnormen is om hinder voor de omgeving te beperken. De ervaring met
windturbines leert dat de ruime meerderheid van de omwonenden die te maken hebben
met deze maximaal toegestane geluidsbelasting geen hinder ervaart. De nieuwe
windturbines van Windplan Groen zullen ruim voldoen aan de geluidsnormen. Daardoor zal
het geluidsniveau op de gevel van woningen van derden aanzienlijk lager zijn dan toegestaan.

•

Slagschaduw
Wij zorgen ervoor dat de kernen Dronten, Biddinghuizen en Ketelhaven geen hinder door
slagschaduw ervaren.
In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat onder andere woningen van derden maximaal
zes uur per jaar mogen worden geraakt door de slagschaduw van windturbines. Wij zetten de
windturbines vaker stil om te zorgen dat dit voor Dronten, Biddinghuizen en Ketelhaven
wordt gereduceerd tot nul uur slagschaduw volgens de geldende criteria.

•

Gezondheid
Er zijn ook opmerkingen gemaakt en zorgen geuit over het effect van windturbines op de
gezondheid van omwonenden. Een direct verband tussen windturbines en gezondheid van
omwonenden is er niet. Daar is wetenschappelijke consensus over. Windturbines maken
mensen niet ziek. Dat wijst de praktijk in Flevoland ook uit, met de vele windturbines die hier
al geruime tijd staan. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Windplan Groen (het
Milieueffectrapport) is veel aandacht voor het aspect gezondheid.

Vergaderingen Provinciale Staten en gemeenteraden terugkijken
U kunt de vergaderingen van PS van Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad
terugkijken om te horen welke overwegingen zij hadden bij het VKA. Hieronder vindt u de links naar
de videobeelden van de vergaderingen.
Bij zowel de provincie als de gemeenten werd het VKA van Windplan Groen eerst besproken in de
commissie en daarna in de Staten- of gemeenteraadsvergadering.
•
•
•
•
•
•

Commissievergadering PS Flevoland van 5 september.
Statenvergadering PS Flevoland van 19 september.
Commissievergadering gemeenteraad Lelystad van 11 september.
Gemeenteraadsvergadering Lelystad van 11 september.
Commissievergadering Dronten van 13 september.
Gemeenteraadsvergadering Dronten van 27 september.

Volgende stappen voor Windplan Groen
Het vaststellen van het VKA is een belangrijk besluit, maar het plan is hiermee nog niet definitief.
Hieronder schetsen wij welke vervolgstappen er moeten worden gezet voordat het plan definitief is.

1. Voorontwerp-inpassingsplan
- Op basis van het VKA wordt een voorontwerp-inpassingsplan gemaakt.
- Dit wordt in een wettelijk voorgeschreven vooroverleg besproken met besturen van provincie,
gemeenten en waterschap, en met andere overlegpartners.
- Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van een gemeente.
- Dit inpassingsplan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat en van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen
- Na reactie van gemeenten en overlegpartners wordt ontwerp van inpassingsplan gemaakt.
- Ontwerp-omgevingsvergunningen opgesteld door college B en W gemeente Dronten en Lelystad.
- Gedetailleerde Milieueffectrapportage (MER) biedt inzicht in impact Windplan Groen op omgeving.
- Al deze informatie komt beschikbaar voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.
- Mogelijkheid tot indienen van zienswijze op ontwerp-inpassingsplan en -omgevingsvergunningen.

3. Definitief inpassingsplan en definitieve omgevingsvergunningen
- Definitieve plan tot in detail bekend.
- Alle afspraken en kaders vastgelegd in inpassingsplan en omgevingsvergunningen.
- Tegen inpassingsplan en omgevingsvergunningen kan beroep worden ingesteld bij Raad van State.

Financiële participatie
Tijdens de bespreking van het VKA door PS Flevoland en de gemeenteraden ging het ook over de
financiële participatie. Zoals eerder gemeld komt er zeker ruimte voor financiële participatie van
inwoners van het gebied, zowel in het buitengebied als de kernen. Onder andere in de aanvulling op
nieuwsbrief 6 van 31 augustus hebben we daarover informatie gegeven.
Op dit moment kunnen we dit nog niet concreter maken, vanwege het toch nog vroege stadium
waarin Windplan Groen zich bevindt. Wel is financiële participatie een onderwerp waarover we
graag met inwoners en andere betrokkenen in gesprek gaan tijdens de bijpraatsessies die we gaan
organiseren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de ideeën, suggesties en behoeftes die leven in de
omgeving als het gaat om financiële participatie.
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

