29 januari 2021

Nieuwsbrief 29 over Windplan Groen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 29 over Windplan Groen. Er is
goed nieuws over de Defensieradar en Windplan Groen: we
hebben definitief toestemming van Defensie om de
windturbines te bouwen.

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

Defensieradar en Windplan Groen
Windplan Groen mag het Defensieradarsysteem in Nederland
niet te veel verstoren. Voor de Defensieradar in Nieuw-Milligen was dat nog niet duidelijk. Deze
radar bewaakt en beveiligt het luchtruim, maar is oud en aan vervanging toe. Defensie wilde ter
vervanging van de radar in Nieuw-Milligen een nieuwe radar in Herwijnen plaatsen, maar daar heeft
een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen uitgesproken. Daarom gingen wij en het
ministerie van Defensie in overleg, om te onderzoeken hoe Windplan Groen kan worden gebouwd en
de Defensieradar het luchtruim in de gaten kan blijven houden.
Dankzij veel onderzoek is er een oplossing
In de afgelopen weken is veel vervolgonderzoek gedaan naar de precieze invloed van de
windturbines op het functioneren van de Defensieradar. Een belangrijke stap hierin was het precies
berekenen van de mate van radarstoring op basis van de turbinetypes die meeliepen in het
aanbestedingsproces voor de windturbines van Windplan Groen. Uit deze onderzoeken en
berekeningen bleek dat het mogelijk is om Windplan Groen te bouwen zonder de Defensieradar te
veel te verstoren. Op basis daarvan besloot Defensie om de zogeheten VVGB (verklaring van geen
bedenkingen) af te geven voor Windplan Groen, als formele bevestiging dat Defensie geen bezwaar
heeft tegen de bouw van de windturbines.
Verder met de voorbereiding op de bouw
Met de toestemming van Defensie kunnen nu alle voorbereidingen op de bouw van het windpark
worden afgerond. We zijn onder andere druk bezig met de selectie van aannemers, het kiezen van
definitieve windturbinetype(s), de financiering en nog veel meer zaken die komen kijken bij de bouw
van Windplan Groen.
Als eerste beginnen we met de bouw van het onderstation, tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad
ten oosten van Dronten. Dit wordt samen met netbeheerders TenneT en Liander gebouwd. Via dit
onderstation wordt straks alle duurzame elektriciteit opgewekt door de windturbines afgevoerd in
het elektriciteitsnet. De werkzaamheden voor het onderstation beginnen naar verwachting nog voor
de zomer van 2021. Hierover ontvangen u en direct omwonenden zo spoedig mogelijk meer
informatie.

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. Meer informatie vindt u ook op de website van Bureau Energieprojecten.

