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Windvereniging SwifterwinT -die bestaat uit bewoners, agrarische ondernemers
en moleneigenaren uit Noord Flevoland- en NUON Wind Development zijn
voornemens om een windpark met bijbehorende voorzieningen in de
noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) te realiseren. Het
windpark wordt aangeduid met de naam 'Windplan Blauw' en heeft een beoogde
omvang van circa 200-300 MW aan opgesteld vermogen. Het initiatief omvat de
realisatie van circa 65 windturbines van 2-4 MW en de sanering van huidige
windturbines binnen de grenzen van het plangebied. Naast het opwekken van
duurzame energie levert het verminderen van het aantal turbines ook een
bijdrage aan de landschappelijke inpassing van het windpark in het buitengebied
van Dronten en Lelystad in noordwest Flevoland.
Om dit project mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan worden
aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan dat wordt vastgesteld
door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De
besluiten die voor het project nodig zijn (vergunningen en ontheffingen) worden
waar mogelijk en voor zover nuttig in één procedure voorbereid onder coördinatie
van de minister van Economische Zaken. Deze procedure heet de
Rijkscoördinatieregeling.
Ter voorbereiding van de locatiekeuze moet een milieueffectrapportage (MER)
worden opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op
leefomgevingskwaliteit (mens), landschap, natuur, bodem en water en
archeologie in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen
spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een gecombineerd plan-/project-MER
waarvoor een uitgebreide procedure moet worden gevolgd. De bevoegde gezagen
voor het plan-MER zijn de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur
en Milieu. Het plan-MERdient voor de onderbouwing van het inpassingsplan. Het
project-MER dient ter ondersteuning van de vergunningaanvragen die nodig zijn
voor de uitvoering van het project. De windvereniging SwifterwinT en NUON zijn
hiervoor verantwoordelijk. Het bevoegd gezag voor de MER-plichtige
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omgevingsvergunning zijn de gemeenten Lelystad en Dronten. Voor het projectMER wordt door die bevoegde gezagen door middel van dit document een advies
over reikwijdte en detail vastgesteld. De gemeenten Lelystad en Dronten hebben
kennis genomen van deze vaststelling en hiermee ingestemd.
Middels een kennisgeving informeerde het ministerie van Economische Zaken het
publiek over het voornemen tot dit project. Van 2 december 2016 tot en met 12
januari 2017 heeft de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de
MER voor Windplan Blauw met deze kennisgeving ter inzage gelegen.
Op woensdag 14 december 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur vond een
informatiemarkt plaats in Kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant, waar
medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van de windvereniging
SwifterwinT en NUON aanwezig waren om vragen te beantwoorden. Een ieder kon
hier formeel een zienswijze of reactie geven op de concept NRD.
Binnen de inspraaktermijn zijn in totaal 5 unieke zienswijzen binnengekomen. De
NRD is ook breed voorgelegd aan betrokken overheden en diverse adviseurs
(gemeenten, provincies, Rijksdiensten, etc.). Hierop zijn 2 reacties gekomen: van
gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland.
Ook is advies gevraagd (in dit stadium niet verplicht) aan de Commissie voor de
milieueffectrapportage (hierna: de Commissie). De Commissie heeft op 20
december 2016 de beoogde locatie bezocht en op 2 februari 2017 haar definitieve
advies uitgebracht over de concept NRD.
De hoofdpunten van het advies van de Commissie zijn dat voor het meewegen
van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande
informatie moet bevatten:
•
Doelen en randvoorwaarden uit de Structuurvisie Wind op Land (hierna:
SWOL), en de betekenis van het Regioplan voor het voornemen;
•
De relatie tussen het bouwen van nieuwe turbines en het weghalen van de
bestaande turbines (inclusief volgtijdelijkheid);
Een beschrijving van de te onderzoeken opstellingen binnen de verschillende
•
plaatsingszones en alternatieve opstellingsmogelijkheden voor windturbines
buiten de plaatsingszones als daarvoor wordt gekozen;
•
Een beschrijving van de milieugevolgen in de aanlegfase, de dubbeldraaifase
en de eindfase, en de mogelijkheden om de gevolgen te beperken in alle
fases;
•
Een Passende beoordeling waarin de gevolgen voor Natura 2000-gebieden
worden beschreven.
Het advies van de Commissie wordt integraal overgenomen. Het project is deels
gelegen in een Natura 2000-gebied. De kans dat een Passende Beoordeling nodig
is voor dit voornemen is aannemelijk. In fase 1 van het MER wordt in een
voortoets onderzocht of er sprake is van significante effecten die een Passende
Beoordeling noodzakelijk maken ; Ook zullen zo snel mogelijk gesprekken met de
vergunningverlener plaatsvinden en zal er wel voorwerk worden gedaan ten
behoeve van de Passende beoordeling. De provincie Flevoland is het bevoegde
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gezag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Wet
Natuurbescherming. De provincie Flevoland heeft kennisgenomen van deze notitie
en heeft hiermee ingestemd.
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Als het MER Is afgerond en getoetst door de Commissie, wordt mede op basis
daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit
ontwerp-inpassingsplan zal samen met het MER en de ontwerpbesluiten ter inzage
worden gelegd. Hierop kan een ieder zijn zienswijze geven. Dit wordt te zijner tijd
aangekondigd in onder andere huis-aan-huisbladen. Deze zienswijzen worden
betrokken bij de definitieve vaststelling van het inpassingsplan. Belanghebbenden
die een zienswijze tegen een of meerdere ontwerpbesluiten hebben Ingediend
kunnen beroep instellen bij de Raad van State.
De onderhavige notitie reikwijdte en detailniveau wordt hierbij vastgesteld.
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H.G.J. Kamp
Minister vqn Economische Zaket .
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