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Windplan Groen omvat in totaal negentig windturbines, waarvan er komende jaren 86 
worden gebouwd in de gemeente Dronten. 
Op meerdere locaties zijn inmiddels bouwactiviteiten gestart. Tegelijkertijd beginnen de 
voorbereidingen van de Stichting Windfondsen Dronten om de komende jaren de 
zogeheten Gebieds Gebonden Bijdrage te besteden. Inwoners van de gemeente Dronten 
hebben daarbij een hoofdrol. U leest er over in deze Nieuwsbrief 39.  

  

 

Miljoenen voor uiteenlopende doelen 
 

Vanaf 2023/ 2024 stellen de windplannen Blauw en Groen elk jaar geld beschikbaar 
voor projecten ván en vóór inwoners. 

Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bij de dit jaar op te richten 
Stichting Windfondsen Dronten ideeën indienen voor projecten. 

Meer weten over de fondsen en de kansen die er liggen? 
Kijk dan 11 januari naar het Windplan Groen journaal! 

 

https://mailchi.mp/a9f26ad8fa92/nieuwsbrief-32-windplan-groen-13424424?e=%5bUNIQID%5d


 

Inwoners van gemeente Dronten bepalen hoe 
miljoenen van Windfondsen worden besteed 

 
 

 

Windplan Groen Journaal: 
Kijk dinsdag 11 januari vanaf 19.30 uur 

 

Inwoners en maatschappelijke organisaties beslissen de komende 25 jaar samen over de 
jaarlijkse besteding van de zogeheten windfondsen in Dronten. In 2022 wordt de Stichting 
Windfondsen Dronten opgericht die het geld gaat beheren. Het bestuur van de stichting 
zal bestaan uit inwoners. Elke woonkern in de gemeente Dronten krijgt een eigen 
adviesraad die het bestuur gaat adviseren bij de beoordeling van projecten. 
Over de opzet van de fondsen en de besteding van het geld gaat dinsdag 11 januari het 
Windplan Groen Journaal. Kijken dus, want de fondsen bieden u enorme kansen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vragen stellen tijdens uitzending 

  

  

 

Presentator Peter Bentum ontvangt onafhankelijk kwartiermaker Margo van Staveren en 
Windplan Groen bestuursvoorzitter Wim Luijkx. Zij vertellen hoe burgers de besteding van 
het geld bepalen. 
Kijk Journaal-uitzendingen via de link op www.windplangroen.nl/journaal 
of gebruik dinsdag 11 januari deze rechtstreekse link. 
 
Vragen 
Al tijdens de uitzending kunt u vragen stellen. 
Reageren of alsnog vragen stellen kan ook via mail: info@windplangroen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

Meer bouwnieuws 

http://www.windplangroen.nl/journaal
https://live.kwoot.nl/windplan-groen-journaal-11-januari
mailto:info@windplangroen.nl?subject=Vraag%20nav.%20uitzending%20Windplan%20Groen%20Journaal%2011%20januari%202022


  

 

De uitzending van het Windplan Groen Journaal bevat ook overig bouwnieuws. De stand 
van zaken op diverse bouwlocaties wordt toegelicht en er wordt vooruitgeblikt op de 
activiteiten in de komende maanden. 
 
Kunt u 11 januari niet kijken, maar wilt u het Journaal toch zien? 
Kijk dan op de website van Windplan Groen, via: www.windplangroen.nl/journaal/ 
Kort  na de uitzending kunt u daar het Journaal (en eerdere uitzendingen) bekijken 

 

 
 

 

Facebook, website en YouTube 

Wilt u nog meer informatie over Windplan Groen en de vorderingen van de bouw? Kijk dan 
op onze website, volg ons als vriend op onze Facebook-pagina en wordt (gratis) abonnee 

van het YouTube-kanaal. 

  

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. 

http://www.windplangroen.nl/journaal/
http://www.windplangroen.nl/
http://www.facebook.com/windplan.groen
https://www.youtube.com/channel/UCb05JDKfNcgeNwUsJIf1Vyg
mailto:info@windplangroen.nl
http://www.windplangroen.nl/


 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via onze website. 
Meer informatie vindt u ook op de website van Bureau Energieprojecten. 

 

 

https://www.windplangroen.nl/contact/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen

