
Geachte Statenleden, 
 
Morgen staat op uw agenda de vaststelling van het Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland.  Tijdens gesprekken met Statenfracties op 11 juli jl. is gebleken dat er over twee punten 
verduidelijking wenselijk is. Namens de Windvereniging Zeewolde wil ik bij deze daarom een 
toelichting geven.  
 
SDE-categorieën 
 
Sommige Statenleden waren geïnformeerd dat  de Windvereniging met de molens de hoogte in zou 
willen om daarmee in een gunstigere SDE-categorie te vallen. Dat is echter niet aan de orde. Sinds 
een aantal jaren wordt er binnen de SDE-systematiek geen onderscheid gemaakt tussen 
verschillende categorieën generatoren (de grens lag bij turbines van 6 MW). De garantieprijs vanuit 
SDE geldt nu (2016/2017) voor elke opgewerkt KWh. Daar komt bij dat het windregime van 
Zeewolde sowieso niet geschikt is voor turbines zwaarder dan 4,5 MW. Ook niet bij turbines met een 
ashoogte van 155 meter.  
 
 
Hoogtebeperking  
 
Oorspronkelijk begon de Windvereniging 1,5 jaar geleden in goed overleg met de overheden, met 
een windpark van 100 turbines, waarvan een kwart een hoogtebeperking had van tiphoogte 150 
meter (i.v.m. vliegveld Lelystad).  
 
Uit onderzoek van adviesbureau NLR bleek dat het aantal aanvullende turbines (bovenop die 25) die 
ook in hoogte beperkt zouden worden hooguit 5 zou zijn. Tot onze verbazing bleek een aantal 
maanden geleden dat bijna het hele gebied Zeewolde een hoogtebeperking krijgt opgelegd 
(tiphoogte 160 meter). Dat zou waarschijnlijk hebben geleid tot het afblazen van Windpark 
Zeewolde, zeker gecombineerd met het feit de plaatsingsruimte binnen de Ontwikkelstroken slechts 
ruimte lijkt te bieden voor 90 nieuwe windturbines.  
 
Een windpark met een tiphoogte beperking van 150 tot 160 meter zou rendabel kunnen zijn in het 
geval dat er geen regio-specifieke kosten zijn. Die zijn er echter wel. Voor het gebied Zeewolde 
moeten 220 turbines bestaande, kleinere en relatieve jonge turbines (merendeel is gebouwd tussen 
2002 en 2004) worden gesaneerd. Een ongekend grote saneringsopgave die alleen op te brengen is 
met een voldoende renderend nieuw windpark.  
 
Uiteindelijk lijkt het erop dat de NVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) en CLSK (Commando 
Luchtstrijdkrachten) akkoord gaan dat de 17 turbines aan de A27 de hoogte in kunnen tot een 
maximum tiphoogte van 220 meter. De windvereniging is teleurgesteld dat het windpark zo sterk 
wordt beperkt door vliegveld Lelystad, maar kan met deze uitkomst voldoende uit de voeten.  
 
Wij begrijpen nu echter dat een aantal politieke fracties overwegen om ook voor deze lijnopstelling 
een hoogtebeperking op te leggen. Dat vinden wij zeer onwenselijk. 
 
Wij doen een dringende oproep aan u om de lijnopstelling langs de A27 niet verder in hoogte te 
beperken dan een tiphoogte van 220 meter, omdat: 

 
 Een aanvullende hoogtebeperking maakt de haalbaarheid van het nieuwe windpark 

kwetsbaarder. Er zijn nog veel onzekere factoren die pas bij Financial Close (eind 
2018) bekend zullen zijn, maar gezien de hoogtebeperking op alle andere 



lijnopstellingen en de zware saneringsopgave is het zeer onwenselijk een 
aanvullende beperking op te leggen aan Windpark Zeewolde. 
 

 Een aanvullende beperking is slecht voor het draagvlak onder onze leden. De leden 
van de windvereniging kunnen alleen meedoen aan het nieuwe windpark, wanneer 
zij hun huidige windturbine saneren. Dat zullen zij alleen doen wanneer zij vanuit de 
overheid voldoende ruimte krijgen om een rendabel nieuw windpark te realiseren. 
 

 Met een extra hoogtebeperking kunnen er 11.500 minder huishoudens van 
duurzame stroom worden voorzien.  

 
Vanzelfsprekend is draagvlak in de omgeving belangrijk. Daar investeert Windpark Zeewolde veel in.  

 
 Alle mensen in het buitengebied Zeewolde kunnen volwaardig participeren in het 

nieuwe windpark. 
 

 Er wordt in samenwerking met de landelijke koepel van burgerwindcoöperaties 
(RESCOOP) en in samenwerking met de lokale burgerwindcoöperaties in Zeewolde en 
Almere een financiële participatieregeling gerealiseerd voor alle inwoners van Almere en 
Zeewolde, zowel in de ontwikkelfase als in de exploitatiefase. 

 
 Wij denken constructief mee met ideeën voor bomenaanplant in de buurt van 

bebouwing om het zicht op de windturbines te verminderen. 
 
 Wij hebben al diverse bewonersbijeenkomst georganiseerd, ook in het buitengebied van 

Almere. Daar hebben mensen met een 3D-model een indruk kunnen krijgen van de 
ruimtelijke impact op de woningen. Ons viel op dat veel mensen die impact beperkt 
vonden en snapten dat de geluidsoverlast aan de westkant van de A27 zeer beperkt is 
vanwege de afstand en de tussenliggende snelweg. Ook de slagschaduwhinder zal zeer 
beperkt zijn. 

 
 
We hopen dat u bovenstaande argumentaties meeneemt in uw besluitvorming. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met Willem Verhaak, projectleider Windpark Zeewolde (06-
31907810) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Veldboom, voorzitter Windvereniging Zeewolde 
 

 
 


