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Nieuwsbrief 32 over Windplan Groen
Windplan Groen bestaat in totaal uit 90 windturbines.
Na jarenlange voorbereidingen zijn vorige maand de eerste
werkzaamheden gestart.
Hoe profiteert de omgeving in de toekomst mee van
Windplan Groen en van de windturbines?
Hoe en wanneer kan dat?
In deze nieuwsbrief gaan we in op de diverse projecten die
zijn gestart of in aantocht 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

De omgeving profiteert mee

De omgeving kan op meerdere manieren profijt hebben van de windturbines van Windplan
Groen:
* Project Windshare (voor inwoners en ondernemers uit het buitengebied)
* Participatie met investering (voor inwoners uit de regio)
* Jaarlijks verdelen van de Gebieds Gebonden Bijdrage (vanaf 2024)
Financiële participatie
Inwoners van Flevoland kunnen financieel participeren in Windplan Groen. We kiezen er
bewust voor die mogelijkheid te beperken tot Flevoland en de financiële participatie niet open
te stellen voor mensen uit andere delen van het land.
Financieel meedoen kan in de ontwikkelfase en in de exploitatie.
•

•

•

initiatiefnemers die mede-eigenaar zijn van een windpark, waaronder ook de
bestaande lijnen of solitaire molens die gesaneerd moeten worden, participeren
risicodragend vanaf het begin
andere bewoners en ondernemers in het buitengebied van projectgebied
Oost kunnen risicodragend participeren in de ontwikkelingen via verneiging
Windshare
alle overige inwoners van betrokken gemeenten kunnen participeren in de
exploitatiefase van de parken.

Windshare

De vereniging Windshare ging als eerste van start. De voorlopig laatste inschrijvingsronde van
Windshare is zeer succesvol verlopen. Door deze en eerdere inschrijvingsrondes investeren veel
inwoners en ondernemers uit het buitengebied van het projectgebied volwaardig mee in Windplan
Groen. De leden zijn aandeelhouder en mede-ondernemer van de nieuwe windturbines.
Windshare had als doel om met deze inschrijvingsronde drie miljoen euro op te halen om te kunnen
investeren in Windplan Groen, maar de leden van Windshare waren bereid veel meer te investeren
dan dat benodigde bedrag. Mede daarom heeft het bestuur van Windshare besloten om een hoger
bedrag op te halen. Daardoor kon bij een hoger bedrag worden afgetopt (het maximum dat een lid

kon investeren), zodat meer leden hun gewenste bedrag konden inleggen. Een gevolg van deze
succesvolle inschrijvingsronde is dat er zeer waarschijnlijk geen volgende ronde meer nodig is.
Kijken naar én meedoen in de windturbines
Windshare is opgericht om inwoners en ondernemers uit het buitengebied van Oostelijk Flevoland
die geen initiatiefnemer zijn van Windplan Groen alsnog de kans te bieden erin mee te investeren.
Als zij lid zijn van Windshare en zo mee-investeren, profiteren ze ook van de kansen die windenergie
biedt. “Naar de windturbines die er nu staan, konden we alleen kijken. Met dit windplan kunnen we
ook echt meedoen!”, zo vat Hubert Ceelaert, voorzitter van Windshare, het samen.
Circa 180 adressen investeren mee via Windshare
Windshare draagt er sterk aan bij dat Windplan Groen een plan ván en vóór Oostelijk Flevoland zelf
is. Van de circa 480 adressen in het buitengebied zijn er zo’n 200 initiatiefnemer van Windplan
Groen. Via Windshare investeren nog eens circa 180 adressen mee in het plan. “Je doet echt mee,
net zoals iedere andere initiatiefnemer. Met dezelfde risico’s en kansen. Bovendien draag je, naast
dat het economisch interessant is, ook echt bij aan de transitie naar duurzame energie”, zegt
Ceelaert.

Participatie omwonenden

In de voorwaarden voor de bouw van de windturbines van Windplan Groen is opgenomen
dat omwonenden mogen participeren in 2,5% van de totale investering. Dat bedrag lenen de
initiatiefnemers dus niet van de banken maar van omwonenden die daar een
rentevergoeding voor krijgen. Bij een totale geraamde investering van 500 miljoen euro kan
de omgeving dus voor circa 12,5 miljoen participeren.
Zo’n participatieregeling moet voldoen aan diverse wettelijke vereisten, inclusief een
prospectus. Die prospectus met uitleg over de regeling verschijnt later dit jaar. De uitgifte van
de obligaties zelf zal dan in 2023 plaatsvinden.

Gebiedsgebonden Bijdrage (GGB)

Bij de bouw van windturbines is het gebruikelijk dat initiatiefnemers jaarlijks een bedrag
storten in een gebiedsfonds. Dat bedrag is berekend aan de hand van het opgesteld
vermogen.
Hoewel de diverse windparken van Windplan Groen nog niet allemaal definitieve keuzes
hebben gemaakt over de types windturbines, is al wel berekend waar die zogeheten Gebieds
Gebonden Bijdrage (GGB) in oostelijk Flevoland op uit komt. Vanaf 2024 komt naar schatting
450.000 euro beschikbaar. Een jaar eerder start al de bijdrage van Windplanblauw
(ongeveer € 300.000 per jaar). De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de

turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar.

Enquête
Bewoners van het gebied bepalen zelf aan welke doelen het geld wordt besteed en welke
voorwaarden daar voor gelden. De gemeente Dronten heeft het voortouw genomen om
bewoners bij elkaar te verzamelen, regels vast te stellen en doelen te bepalen.

Recent startte de gemeente Dronten een enquête over de GGB. Omwonenden kunnen via
die enquête tot 7 mei 2021 hun mening geven en suggesties doen. De gemeente gebruikt

de uitkomsten om een plan te maken voor de omgevingsfondsen. In dat plan komt te
staan hoe de fondsen (van Windplan Groen en Windplanblauw) beheerd en
georganiseerd gaan worden. Ook komt erin te staan aan welke voorwaarden
projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Windplan
Groen, Windplanblauw en het college van B&W moeten het plan nog goedkeuren.
Na de zomer wordt dan een akkoord gevraagd van de gemeenteraad.

https://dronten.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/gebiedsgebonden-bijdrage

Toegangsweg transformatorstation gegoten

Vanaf het Olsterpad is deze maand de betonnen toegangsweg naar de bouwlocatie voor het
onderstation en het transformatorstation aangelegd. Het beton moet de komende tijd
uitharden voordat in mei de eerste vrachtwagens naar het bouwterrein kunnen.

Vragen en contact

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor altijd contact met
ons opnemen via info@windplangroen.nl. Meer (achtergrond)informatie staat op de website
www.windplangroen.nl Onder documentatie vindt u daar ook alle voorgaande nieuwsbrieven.
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.

