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Kennisgeving wijzigingsbesluit inpassingsplan Windpark Zeewolde, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 14 augustus 2017 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu 

het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld. Dat besluit heeft van 15 september 2017 tot 

en met 27 oktober 2017 ter inzage gelegen. De verbeelding van het besluit wordt door middel van dit 

wijzigingsbesluit gedeeltelijk gewijzigd.

Het wijzigingsbesluit ligt samen met de gewijzigde onderdelen van het rijksinpassingsplan van vrijdag 
16 maart 2018 tot en met maandag 30 april 2018 ter inzage. Op het wijzigingsbesluit kan geen 
zienswijze worden ingediend.

Wat gaat er gebeuren? 

Windpark Zeewolde B.V. neemt het initiatief om een windpark te realiseren in het buitengebied van de 
gemeente Zeewolde en voor een klein deel in het buitengebied van de gemeente Almere. Nu staan er 
verspreid in het gebied 221 windmolens die stroom leveren voor zo’n 90.000 huishoudens. Het plan is 
om deze te vervangen door 91 moderne molens die in rechte lijnen worden opgesteld en stroom gaan 
leveren voor ruim 280.000 huishoudens. Naast een grote hoeveelheid duurzame energie levert het 
project zo ook een landschappelijke verbetering op. Windpark Zeewolde wordt financieel en organisa-
torisch mogelijk gemaakt door bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het project-
gebied. Daarnaast kunnen bewoners van Zeewolde en Almere via een coöperatie investeren in het 
project.
Op de kaart hierboven ziet u de locatie waar windpark Zeewolde is gepland.

Waarom is dit project nodig? 

Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame energie 
uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 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 
plangebied van Windpark Zeewolde is daar onderdeel van.
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De stand tot nu toe en waarom een wijziging van het rijksinpassingsplan? 

Voor de ruimtelijke inpassing van het Windpark Zeewolde is door de minister van Economische Zaken 
en de minister van Infrastructuur en Milieu een inpassingsplan vastgesteld op 14 augustus 2017. 
Hierop is een aantal beroepen bij de Raad van State ingesteld. Hieruit bleek dat de verbeelding van het 
inpassingsplan enkele onjuistheden bevat. Door middel van deze herziening door de ministers van 
Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden deze 
onjuistheden gecorrigeerd. Met deze wijzigingen wordt dus tevens tegemoet- gekomen aan enkele 
beroepen van belanghebbenden tegen het inpassingsplan Zeewolde.

Wijzigingen verbeelding rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde 

– Verwijderen van een aanduiding ‘ windparkinfrastructuur ’ter plaatse van turbinelocatie ADW-01.
– Aanpassen aanduiding ‘overige molenaarswoning’ ter plaatse van vijf woningen. De aanduidingen 

omvatten bijvoorbeeld onterecht meer dan alleen de woning, zoals bijvoorbeeld een erf of schuur.
– Toekennen van aanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ aan de woning Paradijsvogelweg 8.
– Verwijderen van de plangrens ter plaatse 28 andere woningen, die ten onrechte waren opgenomen 

binnen de plangrens van het inpassingsplan.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt het wijzigingsbesluit en de onderliggende stukken van vrijdag 16 maart 2018 tot en met 

maandag 30 april 2018 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in 
dezelfde periode bekijken tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:
1. Gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde.
2. Gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Hoe kunt u beroep instellen? 

Op het wijzigingsbesluit kan geen zienswijze worden ingediend. Belanghebbenden die beroep hebben 
ingesteld op het definitieve besluit van het rijksinpassingsplan kunnen tegen het wijzigingsbesluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en begint de dag 
na de start van de terinzagelegging. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is 
van zaterdag 17 maart 2018 tot en met maandag 30 april 2018. Indien u beroep heeft ingesteld tegen 
het rijksinpassingsplan van 14 augustus 2017 hoeft u geen afzonderlijk beroep tegen het betreffende 
wijzigingsbesluit in te stellen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het 
reeds ingediende beroep rechtswege mede betrekking op het wijzigingsbesluit. Het niet-indienen van 
beroep tegen het betreffende wijzigingsbesluit heeft geen rechtsgevolgen voor een eventueel eerder 
ingediend beroep tegen het rijksinpassingsplan. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het rijksinpas-
singsplan kan ook beroep instellen.

Beroepsgronden vermelden 

Op de wijzigingsbesluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij 
aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na 
afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:
– de naam en het adres van de indiener;
– de dagtekening;
– een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
– de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.
Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de 
Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten? 

Het rijksinpassingsplan is in digitale vorm te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie 
over Windpark Zeewolde en alle bijbehorende stukken vindt u ook op: 
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www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met 
Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 – 379 89 79.
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