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Verantwoordelijke ministeries

Kamerbrieven project

Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

• Beantwoording vragen over windenergie
en luchthaven Lelystad | 15-05-2018
• Beantwoording vragen over windenergie
en luchthaven Lelystad | 12-02-2018

Bureau Energieprojecten:
Windplan Groen
Projectsite initiatiefnemer Windkoepel Groen: Windplan Groen

Initiatiefnemer
Windkoepel Groen, samenwerkingsverband van lokale windverenigingen en
eigenaren van bestaande windmolens

Betrokken partijen
Overheden

Belanghebbenden

• Gemeenten: Lelystad, Dronten
• Provincie: Flevoland

• Bewoners betrokken gemeenten, verenigd
in diverse dorps- en bewonersverenigingen
en Verenigingen van Eigenaren
• Lelystad Airport
• Natuur-, milieu- en landschapsorganisaties
• Ondernemersverenigingen
• Streekverenigingen, agrarische
verenigingen en organisaties
• Toeristische bedrijven en organisaties

Project
Windplan Groen bestaat uit een nieuw windpark
van circa 400 megawatt (MW) en het saneren
van bestaande windmolens in Oost Flevoland.
Initiatiefnemer Windkoepel Groen gaf in 2016 aan
het windplan te willen uitvoeren. Het Windplan is
onderdeel van het Regioplan Windenergie zuidelijk
en Oostelijk Flevoland (Structuurvisie provincie
Flevoland, 2016). Over het plangebied loopt de
voorgenomen vliegroute voor kleine luchtvaart van
en naar vliegveld Lelystad. Dit heeft invloed op het
aantal beschikbare turbinelocaties en de maximaal
toegestane bouwhoogte van het nieuwe windpark.
Windplan Groen ligt in één van de elf gebieden die
de rijksoverheid in de Structuurvisie Windenergie
op land (2014) heeft aangewezen als geschikt voor
windparken van minimaal 100 MW.

Bron: kennisgeving concept-NRD, januari 2016
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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.

Procedurefase: Publicatie voornemen project
20 oktober 2017
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage
gelegd. Aantal ontvangen zienswijzen: 22. Aantal ontvangen
overheidsreacties: één.

In september 2017 is een participatieplan opgesteld door stuurgroep (provincie
Flevoland, gemeenten Lelystad en Dronten, Windkoepel Groen, ministeries EZ en
Ien,). Het participatieplan benoemt hoe belanghebbenden worden geïnformeerd
en betrokken bij de ontwikkeling van het windpark. Ook gaat het plan in op hoe
belanghebbenden en bewoners financieel kunnen deelnemen, onder meer door het
oprichten van de vereniging Windshare.

30 januari 2018
NRD definitief.
26 april 2019
Ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegd. Aantal ontvangen
zienswijzen: 706, waarvan 154 uniek.

30 oktober, 1 en 7 november 2017
Informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden
over concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Aantal bezoekers:
10 tot 40.
6, 8, 15 en 16 mei 2019
Informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden
over de ontwerp besluiten. Aantal bezoekers: 15 tot 70.

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