
Windplan Blauw  

Windplan Blauw is een initiatief van Nuon en SwifterwinT, een samenwerkings-
verband van lokale windverenigingen en eigenaren van bestaande windmolens.  
Het plan bestaat uit een nieuw windpark van 200-300 megawatt (MW) en het saneren 
van bestaande windmolens in Noordwest-Flevoland. Het is onderdeel van het 
Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (Structuurvisie provincie 
Flevoland, 2016). Bewoners en ondernemers in het projectgebied kunnen financieel 
deelnemen in het windpark. 

31 december 202

Type project: Windpark 
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Realisatiefase
Verantwoordelijke ministeries:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Windplan Blauw 
• Projectsite initiatiefnemers Nuon en SwifterwinT: Windplan 

Blauw

Kamerbrieven (selectie)
• Beantwoording vragen over windenergie en luchthaven Lelystad | 

14-05-2018

Kamerbrieven overkoepelend beleid windenergie op land
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land | 31-03-2014

Betrokken partijen

Overheden 
• Gemeenten: Lelystad en Dronten
• Provincie: Flevoland
• Waterschap: Zuiderzeeland
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren
• Moleneigenaren
• Natuur-, milieu en landschapsorganisaties
• Scheepvaartsector
• Staatsbosbeheer 
• Waterrecreatie 

Initiatiefnemers
• Nuon
• SwifterwinT

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voorfase
• 2016 

Project aangemeld voor RCR.

Procedurefase: Publicatie voornemen traject
• 2 december 2016 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter 
inzage gelegd. Aantal ontvangen zienswijzen en reacties: 2 
(van overheden). 

• April 2016 
Vaststelling NRD. 

• December 2017 
Vaststelling voorkeursalternatief. 

• Juni 2018 
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Aantal ontvangen 
unieke zienswijzen: 45. Na inspraaktermijn: 1 zienswijze 
gedeeltelijk ingetrokken, 4 zienswijzen geheel ingetrokken.

• Oktober 2018 
Definitief inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. 

• November 2018 
Einde beroepstermijn. Aantal ingediende beroepen: 7, 
waarvan 1 vervallen en 2 ingetrokken. Besluiten 
onherroepelijk.

• Juni 2019 
Vergunningen fase 2, wijzigingsbesluit inpassingsplan en 
omgevingsvergunning (fase 3) ter inzage gelegd. Besluiten 
onherroepelijk.

• 9 oktober 2019 
Inpassingsplan vastgesteld. Aantal ingediende beroep-
schriften: 14. Besluiten onherroepelijk.

• 10 juli 2020 
Vergunningen fase 4 ter inzage gelegd. Besluiten 
onherroepelijk. 

• 23 april 2021 
Vergunningen fase 5 ter inzage gelegd. Besluiten 
onherroepelijk.

Realisatie
• 2023 

Omgeving (activiteiten EZK)

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

• September 2016 
Informatiebijeenkomst (Flevoland) voor bewoners en 
andere geïnteresseerden. Aantal bezoekers: 18.

• Vanaf november 2016 gedurende looptijd procedure 
Klankbordgroep met vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke groeperingen en een onafhankelijke voorzitter. 
Secretariaat: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). 

• December 2016 
Informatiebijeenkomst (Swifterbant) voor bewoners en 
andere geïnteresseerden tijdens de terinzagelegging van de 
startnotitie. Aantal bezoekers: 30.

• December 2017 
4 informatiebijeenkomsten (Lelystad, Dronten, 
Swifterbant, Nagele) voor bewoners en andere geïnteres-
seerden over concept milieueffectrapportage en voorkeur-
salternatief. Aantal bezoekers: ongeveer 90.

• Juni 2018 
4 informatiebijeenkomsten (Urk, Lelystad, Dronten, 
Swifterbant) voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over de ontwerp besluiten. Aantal bezoekers: 5 tot 72.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windpark-blauw
http://www.windplanblauw.nl
http://www.windplanblauw.nl
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z03953&did=2018D28192
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z03953&did=2018D28192
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014Z05829&did=2014D11503
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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