
Windkoepel Groen  (WKG): nieuwsbrief nr.1 

Windkoepel Groen is opgericht in januari 2016. Het is een vereniging van windparken in 
‘Projectgebied Groen’ in Oostelijk Flevoland. Globaal betreft het alle (potentiële) windparken 
in de oostelijke helft van Oostelijk Flevoland (deelgebied Oost). 

 

Deze gebiedsindeling is onderdeel van het Regioplan Windenergie, opgesteld door 
provincies en gemeenten in Flevoland. Dit Regioplan, opgesteld in 2015, zal naar 
verwachting in juli 2016 worden vastgesteld, nadat alle zienswijzen en MER 
aanvullingen zijn verwerkt (zie bijlage nieuwsbrief Provincie). 

Windkoepel Groen is opgericht om in een eerste voorbereidende fase met en namens de 
deelnemende leden de nieuwe mogelijkheden voor windenergie inclusief de voorwaarden 
voor saneren en participeren die voortvloeien uit het Regioplan, goed te onderzoeken en te 
verwerken in een gezamenlijk projectplan. In dit projectplan moeten de belangen van alle 
stakeholders (o.a. grondeigenaren, omwonenden, overheden, ontwikkelaars en 
burgersamenleving) evenwichtig een plaats krijgen met een gezond economische 
perspectief als noodzakelijke voorwaarde voor succes. In een vervolgtraject wordt 
Windkoepel Groen dan een ondersteunende ontwikkelkoepel voor de deelnemende 
windparken, die een eigen exploitatieverantwoordelijkheid houden. 



De voornaamste activiteiten in het afgelopen jaar bestonden uit het overleg met de 
potentiële deelnemers uitmondend in een eerste financiële doorrekening van alle 
individuele mogelijkheden. Uit de uitkomsten kunnen voorzichtige conclusies worden 
getrokken over belangrijke onderdelen van een toekomstig business model zowel voor ieder 
park individueel als voor het totaal binnen het projectgebied Groen. Hieronder bijvoorbeeld: 

• Economisch perspectief voor nieuwe windparken, voor opschaling bij bestaande 
parken en voor te saneren parken of solitaire windturbines 

• Financiële consequenties van sanering van te saneren windturbines met een 
waarderingsgrondslag voor vergoeding en de wijze waarop dit door de gezamenlijke 
toekomstige productie kan worden opgevangen 

• Financieel-economische onderbouwing van de effecten die ontstaan als gevolg van 
beperkingen die voortvloeien uit de voorwaarden en criteria zoals die in het nog vast 
te stellen Regioplan Windenergie worden opgenomen 

• Aanzet tot participatiemogelijkheden voor omwonenden in het projectgebied en 
overleg met WindShare (een participatie vereniging in oprichting) , die werkt aan een 
participatiemodel dat aansluit op de mogelijkheden binnen projectgebied Groen 

Een andere belangrijke activiteit is het overleg met de overheden, zowel Rijk, Provincie als 
gemeenten, over de beleidsontwikkeling met betrekking tot windenergie op land. Een 
belangrijk onderdeel daarbij was het contact voorafgaand aan het ontwerp Regioplan 
Windenergie en de zienswijzen die zijn opgesteld en ingediend nadat dit ontwerp ter inzage 
was gelegd. De belangrijkste opmerkingen hebben betrekking op de negatieve effecten van 
een aantal technische criteria en op het ontbreken van duidelijkheid van beperkende 
factoren zoals de uitbreiding van luchthaven Lelystad. De financiële consequenties die 
hiermee samenhangen, bepalen in belangrijke mate de economische ruimte, waaruit naast 
het rendement voor de initiatiefnemers ook de participatieruimte voor omwonenden en de 
samenleving wordt bepaald. 
 
Hoewel het lastig is verdere plannen te ontwikkelen zolang het Regioplan Windenergie niet 
is vastgesteld (verwacht half juli 2016) en zolang de gevolgen van hoogtebeperkingen 
samenhangend met het luchthavenbeleid niet duidelijk worden gemaakt (indicatie april 
2016), wordt toch overwogen een aantal zaken verder voor te bereiden, die in ieder geval 
vereist zijn voor toekomstige ontwikkelingen, waaronder: 

• Uitwerken van een financieel rekenmodel, gebaseerd op de uitkomsten van alle 
individuele doorrekeningen 

• Uitwerken van afspraken over saneringsgrondslagen en participatiemogelijkheden 
• Concept-intentieovereenkomst waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de 

kaders waarbinnen beleid verder ontwikkeld kan worden met 
inspanningsverplichtingen van de overheden en de deelnemende partijen in WKG 

• De aanzet voor een MER-projectrapportage, die in ieder geval voor het hele 
projectgebied Groen moet worden uitgevoerd  

• Melding van een RCR-aanvraag bij de rijksoverheid (EZ en I&M) voor een totale 
productie van 250 à 300 MW 
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