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Kennisgeving ontwerpbesluiten Windpark Zeewolde, Ministerie van 

Economische Zaken

Van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage 

voor het Windpark Zeewolde. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

De doelstelling van het Kabinet is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is een belangrijke 
vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en 
milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te 
realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met 
het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het 
Windplan Zeewolde levert met circa 300 MW een grote bijdrage aan de doelstelling.

Windpark Zeewolde B.V. neemt het initiatief om een windpark te realiseren in het buitengebied van de 
gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. Het windpark werkt nauw samen met de gemeenten 
Almere en Zeewolde, de provincie Flevoland en het Rijk. Nu staan er verspreid in het gebied 220 
windmolens die stroom leveren voor zo’n 90.000 huishoudens. Het plan is om deze te vervangen door 
93 moderne molens die in nette lijnen worden opgesteld en stroom gaan leveren voor ruim 280.000 
huishoudens. Naast een grote hoeveelheid groene energie levert het project zo ook een rustiger beeld 
in het landschap op. Windpark Zeewolde wordt financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt door 
bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het projectgebied. Daarnaast kunnen 
bewoners van Zeewolde en Almere via een coöperatie investeren in het project.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door 
middel van een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken 
en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 3-tal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden 
gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de 
Minister van Economische Zaken.

Het gaat om de volgende overige besluiten: een watervergunning, een omgevingsvergunning en een 
vergunning bescherming natuurbeheer.
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Ten slotte is voor het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerp-
inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 het ontwerp-inpassingsplan, de 
overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-
energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:
− gemeente Zeewolde, Ravelijn 1 te Zeewolde;
− gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Informatiemarkten 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon-
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure.
Deze inloopavonden worden gehouden op:
− dinsdag 21 maart 2017: Van der Valk Hotel Almere, Veluwezoom 45, Almere;
− donderdag 23 maart 2017: Kerkcentrum Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en Ontwikkelvereni-
ging Zeewolde. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. 
Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw 
zienswijze op te schrijven.

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbeslui-
ten, het MER en de andere onderliggende stukken. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke 
delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER of de onderliggende stukken u 
reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark 
Zeewolde’. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Zeewolde, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via het Bureau Energiepro-
jecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties.
Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-
energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een 
Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve 
besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd 
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl.
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Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
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