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Initiatiefnemers
• Coöperatie Deltawind
• Coöperatie Zeeuwind

Betrokken partijen
Overheden
• Gemeenten: Schouwen-Duiveland,
Goeree-Overflakkee, Tholen
• Waterschap: Hollandse Delta
• Provincies: Zeeland, Zuid-Holland
• Rijkswaterstaat

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW)
• Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)

Belanghebbenden
• Grondeigenaren
• Lokale ondernemers (recreatie en visserij)
• Natuur- en milieuorganisaties (Stichting
het Zeeuws landschap, Natuur- en
Vogelwacht Schouwen-Duiveland)

Project
Initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind hebben een windpark,
met de daarbij behorende infrastructuur, op en rondom het
Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland gebouwd. Het
windpark bestaat uit 34 windmolens met een gezamenlijk vermogen
van 102 megawatt (MW). Met ruim 4.000 leden is Windpark Krammer
het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het windpark levert 95
procent van de energie aan AkzoNobel, DSM, Google en Philips. De
overige 5 procent biedt het windpark in de regio aan.
Van elke opgewekte MW aan elektriciteit door Windpark Krammer
gaat 50 eurocent naar het Windfonds. Het Windfonds is opgezet voor
duurzame projecten in de drie omliggende gemeenten: Tholen, GoereeOverflakkee en Schouwen-Duiveland. Naar verwachting is voor deze
projecten jaarlijks 90.000 euro uit het fonds beschikbaar. Ook geeft het
fonds een bijdrage aan bewoners, binnen een straal van 2,5 kilometer
van het windpark, die een groene stroomrekening hebben.
Windpark Krammer ligt in een van de elf gebieden die de rijksoverheid
in de Structuurvisie Windenergie op land (2014) heeft aangewezen als
geschikt voor windparken van minimaal 100 MW.
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Proces

Omgeving (activiteiten EZK)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen,
individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken
overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Voorfase
Juli 2010
Melding initiatiefnemers bij ministerie van Economische Zaken (EZ)
voor toepassing RCR.

Rijkswaterstaat denkt op verzoek van EZ actief mee over de mogelijkheden voor het bouwen van windmolens op en rond het
Krammersluizencomplex.

Procedurefase: publicatie voornemen project

1 November 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
Aantal bezoekers: 100.

7 oktober 2011-17 november 2011
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen zienswijzen: zeventien, waarvan dertien uniek.
Aantal reacties betrokken overheden: vijf. Advies uitgebracht door
Commissie voor de MER (milieueffectrapportage).

16 September 2014
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
Aantal bezoekers: 75.

Procedurefase: formele besluiten
5 september 2014 – 6 oktober 2014
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen unieke zienswijzen: zestien. Aantal reacties betrokken overheden: twee.
8 april 2015 - 20 mei 2015
Definitief inpassingsplan en overige besluiten ter inzage gelegd.
2015
Toekenning subsidie SDE+ (Subsidie Duurzame Energieproductie)
voor windpark.

Beroepsfase
16 maart 2016
Uitspraak Raad van State, inpassingsplan vervallen met
instandhouding van de rechtsgevolgen.

Realisatiefase
2016
Start bouw windpark.
15 mei 2019
Officiële opening windpark Krammer door Koning Willem-Alexander.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019
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