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Waar gaat het om? 
 Regioplan Windenergie 
Flevoland deelgebied Zuid 
◦ meer energie met minder 

molens in fraaier landschap 
 

 Plaatsingszone langs A27 
◦ op 500-1500m van bewoonde 

omgeving van Almere 
◦ IN toekomstig Oosterwold 
◦ GEEN hoogtebeperking 

windmolens 
◦ GEEN vermogens eis per 

windmolen 
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Hoe ziet dat er uit – nu en straks? 
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 Bocht A27     
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Hoe ziet dat er uit – nu en straks? 
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 Vanuit Huizen     
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Is dat een probleem? 
 Voor bewoners in Almere-Hout, Almere-Buiten, Almere-Oosterwold en 
in het Gooi langs het Gooimeer kan/zal dit significante overlast leveren: 
◦ Nachtverlichting  (bij tiphoogte groter dan 150m) 
◦ Geluid   (tot 1,5 km en met name in de nacht) 
◦ Infrageluid   (onhoorbaar maar lichamelijk voelbaar) 
◦ Slagschaduw   (afhankelijk van lokatie minuten per dag) 
◦ Woningwaarde daling (11 tot 25% lagere WOZ-waarde mogelijk) 
◦ Perceelverkoop daalt (minder verkochte percelen die minder waard zijn) 

 
 Hoe kan u als provincie de hoogste molens toestaan op de rand van / in  
 de grootste stad van Flevoland en dan geen problemen verwachten? 
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Ons voorstel 
 Bij voorkeur: 
◦ definieren ander plaatsingsgebied voor strook A27 op afstand van 10x de 

windmolenhoogte van huidig en toekomstig woongebied 
◦ regioplan goedkeuren met uitzondering van strook langs A27 

◦ voortgang realisatie gewaarborgd, zekerheid voor windpark zeewolde 
◦ tijd voor heroverweging A27 en betrokkenheid bevolking in hindergebied in het proces 

 Maar zeker: 
◦ langs de A27 een hoogtebeperking van 146,3m (contour vliegveld Lelystad) 

    + geen obstakelverlichting nodig 
    + verkleining hindergebied slagschaduw, geluid en trillingen tot 1463m 
    + uniformiteit in gehele gebied   
    + GEEN vermogensverkleining t.o.v. 220m! 

 U komt er in ieder geval 1238 petitie ondertekenaars mee tegemoet! 
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