21 december 2018

Nieuwsbrief 9 over Windplan Groen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij – Windkoepel Groen - u nieuwsbrief 9 over
Windplan Groen. In deze nieuwsbrief blikken we vooral terug op
de bijpraatsessies die we in november en december 2018
hebben gehouden en gaan we in op vragen en opmerkingen die
we hebben gehoord op deze bijeenkomsten.

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

Bijpraatsessies in Ketelhaven, Biddinghuizen, Dronten en Lelystad
We hebben eind november en begin december vier bijpraatsessies gehouden in Ketelhaven,
Biddinghuizen, Dronten en Lelystad. Aanleiding hiervoor was het voorkeursalternatief (VKA) dat is
vastgesteld. In dit VKA
staat waar nieuwe
windturbines kunnen
komen en welke bestaande
windturbines worden
gesaneerd. In nieuwsbrief
6 en nieuwsbrief 7 gaven
wij daar meer informatie
over. Deze nieuwsbrieven
kunt u hier teruglezen.
Dit VKA is vastgesteld met als voorbehouden een definitieve toetsing door de mer-commissie en de
Inspectie Leefomgeving 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.
Tijdens de bijpraatsessies:
• Hebben we toegelicht welke maatregelen er zijn genomen om tegemoet te komen aan
bezwaren van bewoners uit gemeente Dronten.
• Hebben we toegelicht wat de beoogde locaties en afmetingen van de nieuwe windturbines
zijn en welke bestaande turbines worden gesaneerd.
• Zagen bezoekers op een groot scherm vanuit enkele posities gedetailleerde visualisaties.
• Werden op een ander scherm visualisaties vanaf ieder willekeurig adres getoond.
• Toonden we waar en hoeveel slagschaduw optreedt.
• Konden we meer informatie geven over de te verwachten geluidsbelasting.

•

Was er een simulatie van het geluid van windturbines beschikbaar, zodat bezoekers een zo
realistische en volledig mogelijke indruk kregen.

Goede gesprekken
We kijken terug op vier goede
bijpraatsessies. De bijeenkomsten
in Ketelhaven, Dronten en
Biddinghuizen werden elk bezocht
door zeker 50 tot 70 mensen. In
Lelystad waren er circa 20
bezoekers. We hebben de indruk
dat we veel duidelijk konden
maken over met name geluid,
slagschaduw en het zicht. Een
groot aantal bezoekers liet ons
weten dat door de beschikbare informatie hun vragen zijn beantwoord of eventuele zorgen zijn
weggenomen. Daarnaast merken we ook dat er meer vraag komt naar de mogelijkheden voor
financiële participatie in Windplan Groen en de wijze waarop de gebiedsgebonden bijdrage van ruim
€400.000 per jaar straks wordt besteed.
Een deel van de bezoekers liet ons tijdens de bijpraatsessies weten moeite te hebben met het plan
en dat dit door de bijpraatsessies niet is weggenomen. Wel vinden we het fijn dat we toch goed met
elkaar in gesprek kunnen. Tijdens de bijpraatsessies was de sfeer in onze beleving ontspannen en was
er ruimte voor open gesprekken, met respect voor ieders belang, positie en overtuigingen.
Foto: bezoekers ervaren de geluidssimulatie.

Informatie van
bijpraatsessies op website
De plattegronden met
daarop informatie over
geluid en slagschaduw vindt
u op deze pagina op onze
website.
Op de plattegrond met
informatie over geluid staan
grijze stipjes. Elk stipje staat
voor een woning waar (ruim)
wordt voldaan aan de
geluidsnorm van Lden 47 decibel (dB). Deze norm geeft aan hoeveel geluid er maximaal op de gevel
van een woning van derden mag komen. Dit zorgt ervoor dat onaanvaardbare hinder wordt
voorkomen. Bij veel van de woningen die staan aangeduid, zal de geluidsbelasting door de afstand
tot de woningen aanzienlijk minder zijn dan wettelijk mag. Dat geldt met name voor woningen in de
kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven. Meer informatie over deze geluidsnorm leest u hier.
Bij de woningen op de plattegrond die nog op grotere afstand van de windturbines staan dan de
woningen die staan aangeduid met een grijs stipje, zal de geluidsbelasting nog lager zijn.
In de geluidsberekeningen is uitgegaan van windturbines die relatief veel geluid maken. Hierbij is ook
rekening gehouden met het cumulatieve geluid van de verschillende lijnen van windturbines.

Op de plattegrond ziet u tevens enkele paarse driehoekjes. Dat zijn woningen waar niet kan worden
voldaan aan de geluidsnorm. Dit worden zogeheten molenaarswoningen waardoor dit is toegestaan.
Ter compensatie hiervan wordt met de eigenaren van deze woningen een regeling getroffen.
De slagschaduwcontour op de plattegrond toont waar de grens van 6 uur slagschaduw per jaar ligt.
Voor de kernen Ketelhaven, Biddinghuizen en Dronten gaan we verder en brengen we de
slagschaduw terug naar een minimumniveau. Dat kan door de windturbines vaker stil te zetten.
Op onze website staan tevens de visualisaties die we hebben getoond, klik daarvoor hier.
Reportages Omroep Flevoland en De Drontenaar
Omroep Flevoland en De Drontenaar waren aanwezig bij de eerste bijpraatsessie in Ketelhaven en
maakten daarover reportages. Deze kunt u hier terugkijken:
Omroep Flevoland
De Drontenaar (1)
De Drontenaar (2)
Wanneer is er duidelijkheid over financiële participatie in Windplan Groen?
Tijdens de bijpraatsessies kregen we regelmatig de vraag of er al meer duidelijk is over de
mogelijkheden voor financiële participatie.
Inwoners van het buitengebied kunnen nu reeds financieel participeren, in de ontwikkelfase van
Windplan Groen. Zij zijn lid van
Windkoepel Groen of
participeren risicovol mee via
Windshare (www.wind-share.nl).
Er komt ruimte voor financiële
participatie in de exploitatiefase
van Windplan Groen en dit staat
open voor alle inwoners van de
gemeenten Dronten en Lelystad.
Het wordt nu onderzocht, in
samenspraak met een
afvaardiging van de omgeving, in
welke vorm inwoners kunnen
participeren. We hopen en verwachten in de eerste helft van 2019 meer duidelijkheid te kunnen
geven over de mogelijkheden. Het participeren is dan mogelijk als de windturbines er daadwerkelijk
komen. We melden het in onze nieuwsbrief en op onze website als er meer duidelijkheid is over deze
financiële participatie.
Verder komt er een gebiedsgebonden bijdrage van ruim €400.000 per jaar. Over de besteding
hiervan wordt eveneens overlegd met de gemeenten en een afvaardiging van de omgeving.

Afstand tot de kernen
Een ander onderwerp dat tijdens de
bijpraatsessies ter sprake kwam, is de
afstand tussen de dichtstbijzijnde
windturbines en de dorpen. Deze
afstand is voor zowel Dronten,
Biddinghuizen, Ketelhaven als
Swifterbant minimaal circa 900 meter.
Met name in Ketelhaven leeft de
vraag of deze afstand verder kan
worden vergroot. Zoals eerder
gemeld is de afstand tot Ketelhaven in
een eerder stadium vergroot tot 900 meter, horende de signalen uit Ketelhaven. Dit is een
aanpassing ten opzichte van de eerste plannen, waarin de afstand conform het Regioplan werd
aangehouden. De afstand verder vergroten, is voor ons geen optie. De windturbines voldoen ruim
aan alle regels die ervoor zorgen dat er geen onaanvaardbare hinder voor omwonenden ontstaat.
Daarnaast zijn de windturbines die in het VKA zijn opgenomen nodig om een goede businesscase
voor het plan te bewerkstelligen en om genoeg duurzame energie op te wekken.
Antwoord op veelgestelde vragen
We verwijzen verder graag naar de rubriek met veelgestelde vragen op onze website. Daar is veel
informatie te vinden over windturbines en Windplan Groen. Klik daarvoor hier.
De volgende stappen voor Windplan Groen
Op basis van het VKA is 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.
Na reactie van gemeenten en overlegpartners wordt het ontwerp van het inpassingsplan gemaakt.
Ook worden dan de ontwerp-omgevingsvergunningen opgesteld door het college van burgemeester
en wethouders van de gemeenten Dronten en Lelystad. Op dat moment is de Milieueffectrapportage
(MER) gereed die gedetailleerd inzicht biedt in de impact Windplan Groen op de omgeving. Al deze
informatie komt beschikbaar voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Er is dan de mogelijkheid tot
het indienen van zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen.
We melden het via onze nieuwsbrief en website als het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpomgevingsvergunningen en de MER ter inzage worden gelegd.
Vragen en contact
Mocht u 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? Stuur dan een e-mail naar info@windplangroen.nl

