
Windplan Blauw

• Windplan Blauw maakt onderdeel uit van het Flevolandse Regioplan Windenergie.
• Initiatiefnemers zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon. 
• Het windpark is gepland in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten  

en Lelystad.
• De huidige 74 windmolens in de polder worden vervangen door circa 65 windmolens met  

meer vermogen.
• Deze windmolens gaan voor circa 172.000 huishoudens windenergie opwekken.
• Dit zorgt voor een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een  

sterkere economie.

Waarom dit windpark?

Inzet op energiebesparing 
en hernieuwbare energie

2020: 14% hernieuwbare energie
2023: 16% hernieuwbare energie

Energieakkoord 2020: 
6.000 Megawatt (MW)  
aan windenergie op land  
in 11 provincies
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Rijksoverheid:

• coördineert de voorbereiding en de besluitvorming voor windparken die vallen onder de 
rijkscoördinatieregeling.

• is verantwoordelijk voor het opstellen en het vaststellen van het inpassingsplan.
• zorgt ervoor dat vergunningen en ontheffingen, zoals de omgevingsvergunning, de water-

vergunning en de natuurvergunning tegelijkertijd worden voorbereid.
• verstrekt informatie over de formele stappen en de mogelijkheden tot inspraak en legt 

(ontwerp)besluiten ter inzage.

Initiatiefnemers SwifterwinT en Nuon:

• zijn eigenaar van het project en verzorgen de informatievoorziening over het project.
• vragen tijdig alle benodigde vergunningen en ontheffingen aan.
• zijn verantwoordelijk voor de bouw en de veiligheid van het windpark.
• werken de mogelijkheden voor financiële deelname verder uit.

Overige overheden zijn de vergunningverleners. Dit zijn o.a:

• de provincie Flevoland (natuurvergunning).
• de gemeenten Lelystad en Dronten (omgevingsvergunning).
• het waterschap Zuiderzeeland (watervergunning).

Rollen en verantwoordelijkheden
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Planning 2016-2018
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Procedure bouw windpark – een uitleg  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft hoe breed (reikwijdte) en specifiek (detailniveau) het onderzoek naar 
de effecten van het windpark worden. 
 
Commissie voor de m.e.r. 
De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. beoordeelt de concept-NRD voordat deze definitief wordt vastgesteld. Naar 
aanleiding van dit advies én de binnengekomen zienswijzen kan besloten worden om het onderzoek aan te passen of uit te 
breiden. Dit wordt door het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld in een definitieve Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau.  
 
Milieueffectrapportage (MER) 
Voor de bouw van een windpark is het noodzakelijk in kaart te brengen wat de mogelijke invloed van de turbines op de 
omgeving is. Om die reden wordt er in opdracht van de initiatiefnemers en betrokken ministeries van Economische Zaken en 
Infrastructuur en Milieu een onderzoek naar de milieueffecten uitgevoerd.  
 
Opstellen van de voorkeursvariant (VKV) 
Op basis van de bevindingen uit het MER wordt de voorkeursvariant (VKV) bepaald. In de VKV staan de locaties en de 
afmetingen van de turbines beschreven die de voorkeur hebben van de initiatiefnemers en het bevoegd gezag.  
 

Mocht u van mening zijn dat er meer of andere aspecten onderzocht 
moeten worden, dan  kunt u dat tot 12 januari 2017 via een 
zienswijze (reactie) kenbaar maken.  



Wat wordt onderzocht? 

Vogels 
 

Voor vogels wordt een aantal effecten van de nieuwe windturbines onderzocht. Er wordt onderzocht hoeveel vogels mogelijk met de nieuwe windturbines in aanvaring komen en of deze aantallen wettelijk 
toelaatbaar zijn.  
Daarnaast worden de gevolgen van de windturbines in kaart gebracht voor de gebieden waar de vogels broeden, rusten en naar voedsel zoeken. Tot slot wordt onderzocht in welke mate de verschillende varianten 
kunnen zorgen voor een barrière voor de vliegroute van vogels.  

Vleermuizen Ook voor vleermuizen geldt dat er onderzocht wordt of de nieuwe turbines geen extra sterfte bij (beschermde) vleermuissoorten veroorzaken en of de turbines hun verblijf- en groeiplaatsen niet aantasten.  

Vissen Onder water kunnen vissen verstoord raken door geluid en trillingen, die ontstaan tijdens de aanleg, het gebruik, de verwijdering en eventuele reparaties van de windturbines. De effecten van onderwatergeluid en -
trillingen worden ingeschat. 

Landschap en 
cultuurhistorie 

Windturbines hebben door hun as- en tiphoogte impact op het landschap. De invloed van Windplan Blauw op het landschap en cultuurhistorische waarden worden in beeld gebracht en beschreven. Ook wordt de 
opstelling getoetst aan ruimtelijke eisen die door de lokale overheden worden opgesteld.  

Archeologie Provincie Flevoland heeft een groot deel van gebied Blauw bestempeld als ‘Provinciaal Archeologisch en Aardkundig Kerngebied’ (‘PArK’), met een vastgestelde archeologische waarde. Binnen het PArK-gebied 
‘Rivierduingebied’ zijn vele bijzondere vindplaatsen bekend uit de vroege prehistorie (‘Swifterbantcultuur’). In het MER wordt onderzocht of de komst van het windpark invloed heeft op de archeologische waarden 
van het gebied.  

Verlichting Er wordt onderzoek gedaan naar het effect van verlichting; vanwege de luchtvaartveiligheid dient verlichting aangebracht te worden op de gondel van de windturbines. 

Geluid In het MER wordt onderzocht of de nieuwe turbines (in verschillende opstellingen) voldoen aan de wettelijke  geluidsnorm van Lden 47 dB. Niet alleen het geluid van het windpark, maar ook de andere 
geluidsbronnen in het gebied worden hierin meegenomen. Ook wordt onderzocht wat de geluidsbelasting is op natuurgebieden.  

Slagschaduw Als de zon op de draaiende wieken van een windmolen schijnt, veroorzaakt dit een bewegende schaduw: slagschaduw. Als de slagschaduw op een raam van een huis valt, kan de afwisseling tussen licht en 
donker als hinderlijk worden ervaren. In het MER wordt onderzocht hoeveel slagschaduw er op de gevel van woningen in het gebied valt en of voldaan wordt aan de wettelijke norm.  

Veiligheid In het MER wordt ook onderzocht hoe de komst van de nieuwe windturbines zich verhoudt tot scheepvaartveiligheid, straalpaden (van bijvoorbeeld mobiele telefonie), het hoogspanningsnet, de luchtvaart en de 
waterkering.  

Energie Eén van de belangrijkste redenen om windenergie initiatieven te realiseren is het opwekken van duurzame energie. In het MER wordt van alle varianten onderzocht hoeveel duurzame energie er wordt opgewekt 
en hoeveel CO2 en andere schadelijke stoffen er worden vermeden. 



Welke varianten worden onderzocht? (1)  

De provincie heeft in het Regioplan een aantal zones aangegeven waar de turbines mogen komen. Zie de 
grijze gebieden op de kaart van het plangebied hieronder. In het MER worden vier varianten onderzocht.  
 
 



Welke varianten worden onderzocht? (2)  

Varianten: 
Variant 1: plaatsingszones Regioplan + reguliere windturbines; 
Variant 2: plaatsingszones Regioplan + innovatieve windturbines; 
Variant 3: plaatsingszones Regioplan en alternatieve zones + reguliere windturbines; 
Variant 4: plaatsingszones Regioplan en alternatieve zones + innovatieve windturbines. 

Reguliere windturbines  
Ashoogte:  tussen de 90 en 120 meter 
Rotordiameter: tussen de 100 en 120 meter  

Innovatieve windturbines 
Ashoogte: tussen de 120 en 166 meter 
Rotordiameter: tussen de 120 en 164 meter 

Alternatieve zones 
In verband met beperkingen uit bijvoorbeeld scheepvaart of het Luchthavenbesluit Lelystad, is het mogelijk dat de turbines binnen de 
plaatsingszones uit het Regioplan niet voldoende energie op kunnen wekken om de energiedoelstellingen voor Windplan Blauw te 
behalen. Daarom worden in het MER alternatieve plaatsingszones onderzocht. De locaties van deze alternatieve plaatsingszones worden 
samen met de omgeving vormgegeven via een klankbordgroep.  



Wie ontwikkelen het windpark? 

De vereniging SwifterwinT wil in deelgebied Noord een windpark ontwikkelen, met zoveel mogelijk opbrengsten en goede voorwaarden voor de 
betrokkenen in het gebied. Alle betrokkenen uit dit gebied kunnen lid worden en hebben een gelijke kans op investeren.  
SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur 
Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. 
Kijk op www.swifterwint.nl voor meer informatie. 

Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een 
betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energie 
gerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan 
warmteleidingen, 251 windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 kolencentrale. Nuon is 
onderdeel van Vattenfall. 
  
Kijk op www.nuon.com voor meer informatie. 

Overheidspartners De initiatiefnemers werken binnen dit project nauw samen met de gemeente Dronten, gemeente Lelystad, Provincie Flevoland, het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu en het ministerie van Economische Zaken  



Participatie 

Bewoners en ondernemers met een woonadres in het plangebied kunnen participeren door lid te worden van SwifterwinT. 
Leden van SwifterwinT kunnen in de ontwikkelingsfase met een hoger risico investeren. 
 
Bewoners en ondernemers buiten het plangebied krijgen de mogelijkheid om met een lager risico te investeren in de 
exploitatiefase van het project. De initiatiefnemers werken de exacte vorm van deze participatie nog verder uit. 

Kijk voor meer informatie 
op 
www.windplanblauw.nl  
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