
Dronten-Ketelhaven,  16 april 2018

Aan:

 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en 
Omgeving         
Postbus 20401 2500 EK Den Haag  
( m.smallenbroek@minez.nl ; b.schoon@minez.nl )

 Provincie Flevoland                                                                                         

Postbus 55 8200 AB Lelystad           
(wind@flevoland.nl;  lisette.sipman@flevoland.nl; 
secretariaatlodders@flevoland.nl; secretariaatrijsberman@flevoland.nl; 
secretariaatappelman@flevoland.nl ) 

 College van B&W en de gemeenteraad van Dronten                                      

De Rede 1  Postbus 100 8250 AC Dronten    
(gemeente@dronten.nl; burgemeester@dronten;  b.smit@dronten.nl; 
johan.vandeheijning@antea-group.com)

 Windkoepel Groen (wim.luijkx@gmail.com; boerderij@eems-hoeve.nl) 

Betreft:  

 Besluit tot vaststellen Reikwijdte en detailniveau MER Windplan Groen
 Alternatief voorstel voor windturbines aan de Hoge Vaart

Geachte bestuurders en initiatiefnemers Windplan Groen,

Op 30 januari 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het windpark Windplan Groen (Flevoland) 
vastgesteld.  Hierin staan de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage 
(MER) voor windpark Windplan Groen. Gelijktijdig is de Nota van Antwoord 
vastgesteld op de binnengekomen zienswijzen. Hierin staat onder meer aangegeven 
hoe de zienswijzen worden meegenomen in het op te stellen MER.  

Omdat wij ons zorgen maken over deze plannen schrijven we u deze brief en doen 
we u een alternatief voorstel. Wij vragen u dringend dit alternatieve voorstel mee te 
nemen bij het vaststellen van het voorkeursalternatief.

Pagina 1 van 6

mailto:m.smallenbroek@minez.nl
mailto:wim.luijkx@gmail.com
mailto:johan.vandeheijning@antea-group.com
mailto:b.smit@dronten.nl
mailto:gemeente@dronten.nl
mailto:secretariaatappelman@flevoland.nl
mailto:secretariaatrijsberman@flevoland.nl
mailto:secretariaatlodders@flevoland.nl
mailto:lisette.sipman@flevoland.nl
mailto:wind@flevoland.nl
mailto:b.schoon@minez.nl


Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten:

In de plannen van Windkoepel Groen wordt voorbij gegaan aan het 'nee, tenzij'-
regime van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De ecologische verbindingszone Hogevaart maakt deel uit van Natuurnetwerk 
Nederland (NNN).  Hier geldt volgens de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) een 'nee, tenzij'-regime:

 “De natuur in de EHS blijft goed beschermd met een ‘nee, tenzij’-regime. Binnen de 
EHS zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief 
effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet toegestaan, tenzij er 
sprake is van een groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken.” 1

De plannen van Windkoepel Groen zijn strijdig met het vigerende 
bestemmingsplan 

In het vigerende bestemmingsplan Ketelhaven binnendijks (8040) heeft de Hoge 
Vaart de bestemming ecologische verbindingszone . Hierbij geldt een breedte van 25 
meter aan beide kanten. In dit bestemmingsplan staat tevens: 

Artikel 16 Waarde – Ecologische verbindingszone
 
16.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Waarde – Ecologische verbindingzone’ aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en 
ontwikkeling van ecologische verbindingszones en de daarbij behorende 
natuurwaarden zoals waterlopen, natuurvriendelijke oevers, ruigten en struwelen.
 
16.2 Bouwregels
 
Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan;
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende regel:
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2 m.

In de plannen van Windkoepel Groen wordt onvoldoende rekening gehouden 
met de belangen van de bewoners van Ketelhaven.

Windkoepel Groen wekt de indruk te spreken namens de bewoners, agrarische 
ondernemers en moleneigenaren uit Noordoost Flevoland.2  Zij spreekt echter niet 
namens de bewoners van Ketelhaven. 

In de concept NRD voor windpark Windplan Groen staat langs de Hoge Vaart een 
plaatsingszone voor windturbines aangegeven3.  De initiatiefnemer Windkoepel 

1 https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/SVIR.pdf

2 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/02/Besluit_tot_vaststellen_Reikwijdte_en_detailniveau_MER_Windplan_Groen.pdf

3 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/Concept%20NRD%20WP%20Groen.pdf
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Groen zoekt hierbij de randen op van wat toelaatbaar is volgens de wet. De 
berekende 47Lden  geluidscontour is letterlijk geprojecteerd op de gevel van de 
woningen aan de zuidrand van Ketelhaven. In Beieren heeft de federale overheid in 
2016 besloten dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning tienmaal de 
tiphoogte moet bedragen: de 10-H-regel. Deze maatregel heeft ook in hoger beroep 
stand gehouden.
In Nederland hanteert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor 
windparken op land het uitgangspunt dat ‘gevolgen van enige betekenis aanwezig 
kunnen worden geacht binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van de voor 
appellanten dichtstbijzijnde windturbine, gemeten vanaf de voet van de windturbine.’4 
Windkoepel Groen is voornemens windturbines met een tiphoogte van 249 meter te 
plaatsen. Dit betekent dat de inwoners van Ketelhaven gevolgen zullen ondervinden 
van windturbines die binnen een afstand van 2490 meter van hun woning worden 
geplaatst. In de huidige plannen betreft dit 4 windturbines waarvan de dichtstbijzijnde 
op ca. 500 meter van de woningen is gepland. Wij zijn hierover meerdere keren in 
overleg getreden met de voorzitter van Windkoepel Groen en hebben onze 
zienswijze kenbaar gemaakt. 

In de gesprekken met de commissie van VvE Ketelhaven is vanuit Windkoepel 
Groen aangegeven begrip te hebben voor de zorgen van bewoners in Ketelhaven.
WindKoepel Groen heeft er voor gezorgd dat informatie beschikbaar kwam over 
criteria met betrekking tot slagschaduw, geluid en beleving en vervolgens is ook 
getracht het uitzicht vanuit Ketelhaven op de polder te visualiseren. 
Daarbij is telkens uitgegaan van een worst-case scenario om geen verwachtingen te 
wekken die kunnen tegenvallen. Telkens is aangegeven dat in het maken van de 
definitieve plannen gekeken zal worden naar alle maatregelen die genomen kunnen 
worden om overlast tot een minimum te beperken, waaronder het niet plaatsen van 
de 'laatste' molen in de westelijke rij. 

De commissie Windplan Groen van de VvE Ketelhaven vindt dit laatste voorstel echt 
onvoldoende. Zij vrezen –met het alleen niet-plaatsen van de ‘laatste’ molen- nog 
steeds een verslechtering van het woon-  en leef klimaat, gezondheidsproblemen5 en 
waardedaling van hun woning.  De commissie Windplan Groen ziet geen enkele 
noodzaak om de hoogste windturbines van Nederland  binnen een afstand van 2500 
meter van een woonkern te plaatsen. 

Kan er een oplossing worden gevonden die recht doet aan alle 
belanghebbenden ?

Ja! Wij zijn ervan overtuigd dat er een goed alternatief is voor de windturbines aan de 
Hoge Vaart waarbij recht gedaan wordt aan alle belangen; de rijksoverheid die een 
ambitieuze doelstelling op het gebied van duurzame energie wil realiseren, 
agrarische ondernemers en moleneigenaren die geld willen verdienen, bewoners die 

4 Raad van State, 14-03-2018 / 201703661/1/R6 https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=NL:RVS:2018:860

5 http://houfrieslandmooi.nl/wp-content/uploads/2018/03/Medisch-Contact-Windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.pdf
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geen overlast en waardedaling van hun woning willen, de provincie die 
verantwoordelijk is voor het beheer van het natuurnetwerk in Flevoland.
Door de zaak vanuit een breder en integraal perspectief te bekijken is dit wel degelijk 
mogelijk.

Combineer windparken en zonneweides 

Gebruik tussen Ketelhaven en Biddinghuizen aan weerszijden van de Hoge Vaart de 
strook van 25 meter (die volgens het stemmingsplan deel uit maakt van de 
Ecologische Verbindingszone) voor het realiseren van een zonneweide in combinatie 
met een bloeiende akkerrand. Hiermee kan een stroomproductie van  ca 91GWh 
worden gerealiseerd. Een grondige berekening op basis van gedegen bronnen levert 
op: 

Berekening stroomproductie Zonneweide Hoge Vaart:

Het oppervlak van de ecologische verbindingszone langs de Hoge Vaart is ca 65 
hectare.  (De lengte is 13 km, de breedte is 2 x 25 meter = 50 meter).

Volgens ACRRES (Wageningen Universiteit) kunnen efficiënt ingedeelde 
zonneparken een PV vermogen van 0,5 MWp per ha te realiseren. Dit levert een 
stroomproductie van 500MWh per hectare.6

Volgens Belectric kunnen moderne zonnepanelen een vermogen 1.4MWp per 
hectare leveren. 7 Dit levert een stroomproductie van 1400MWh per hectare.

De zonneweide Hoge Vaart zou dan een jaarlijkse stroomproductie van  65x1400 
Mwh = 92GWh. Dit komt overeen met de stroomproductie 9 windturbines. 

Windplan Groen wil met ca 90 windturbines een stroomproductie van ca 950 miljoen 
kWh realiseren8. Dat is dus ca 10 GWh per windturbine.

De conclusie van deze berekening is dat door de ecologische verbindingszone te 
benutten voor zonnepanelen, Windplan Groen voor eenzelfde stroomproductie 9 
windturbines niet hoeft te plaatsen. Daarmee kan zij de bewoners van de woonwijk 
Ketelhaven ontzien.

Tussen elke rij zonnepanelen blijft een meter of twee vrij, zodat de zonnepanelen 
geen schaduw op elkaar werpen. In de open ruimte krijgen bloemen en planten, heel 
natuurlijk, kans om te gaan groeien. Door een zonneweide te realiseren op de 25 
meterstrook langs de Hoge Vaart krijgt de Ecologische Verbindingszone een dubbele 
functie: productie van schone energie én behoud van de ecologische waarde. 

6 http://edepot.wur.nl/336567

7 http://www.belectric.com/fileadmin/MASTER/pdf/datasheet/BEL_Datasheet_PEG-Block_EN_www.pdf

8 https://www.windplangroen.nl/windplan-groen/
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Ongerepte begroeiing moet zoogdieren en insecten verheugen. Alle seinen staan op 
groen, slechts een krul onder de subsidieaanvraag is nog nodig.9

Volg het voorbeeld van het beleidskader zonneparken van de gemeente ten Boer: 

Het open landschap dient open te blijven. Inpassing bij voorkeur met bloeiende 
akkerranden, waterlopen met riet of andere groene inpassing van ten minste 10 
meter breed waarbij de hoogte is afgestemd op de hoogte van de installaties. Lokale 
context, wensen of nadere eisen kan bepalen dat de groene inpassing breder, hoger 
of lager moet zijn.10

Dit heeft de volgende voordelen:

 De zonneweiden langs de Hoge Vaart  kunnen gecombineerd worden met 

speciaal aangelegde akkerranden; dit ondersteunt de Ecologische 
Verbindingszone. 

 Speciaal aangelegde akkerranden hebben volgens onderzoek van de 

Wageningen Universiteit  een positieve invloed op 11: 
o aantallen en dichtheden van zoogdieren en zijn effectiever als ze 

onderdeel uitmaken van een netwerk van natuur- en 
landschapselementen op een schaal die groter is dan het individuele 
agrarische bedrijf;

o voedselvoorziening voor  vogels;
o dichtheden van bijen en hommels met aantoonbaar meer bestuiving in 

het nabije gewas, met een betere kwaliteit product en een hogere 
opbrengt in € en kg;

o dichtheden van natuurlijke vijanden. Voor bladluizen in granen en 

consumptieaardappelen is aangetoond dat die akkerranden ook leiden 
tot lagere plaagdruk in het gewas en minder bespuitingen.

 De inwoners van Ketelhaven en Biddinghuizen krijgen geen overlast in de 

vorm van geluidshinder, slagschaduw, horizonvervuiling en hoeven niet te 
vrezen voor hun gezondheid en waardedaling van hun woning

 Met zonneweiden blijft het open karakter van het polderlandschap  behouden
 Zonneweiden en Airport Lelystad zitten elkaar niet in de weg
 Zonneweiden hebben geen obstakel verlichting nodig windturbines wel
 Zonneweiden leveren meer op dan akkerbouw12

 Zon en wind vullen elkaar aan. In de winter waait het meestal harder terwijl in 

de zomer de zon vaker en feller schijnt.13

9 https://www.trouw.nl/groen/zonneparken-nemen-steeds-meer-ruimte-in-beslag~ad152050/

10 Ten Boer Beleidskader zonneparken

11 http://edepot.wur.nl/363477

12 https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/oogsten-boeren-binnenkort-de-zon-plaats-van-aardappelen/

13 https://www.windunie.nl/exploitatiediensten/wind-zonne-energie/
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Wij vragen u, rijksoverheid, provincie en gemeente,  daarom vriendelijk en dringend 
om dit alternatieve voorstel mee te nemen in de besluitvorming met betrekking tot het 
voorkeurs alternatief (VKA).

Wij zijn van mening dat ons voorstel een zeer serieus en onderbouwd alternatief is, 
dat een win-win situatie oplevert voor: 

- een duurzame energieopwekking
- de economische belangen van ondernemers
- het behoud van natuurnetwerken
- een prettig en gezond leefklimaat voor bewoners van Ketelhaven en 

Biddinghuizen.
 

Graag zijn wij bereid om ons voorstel verder toe te lichten. 
Hoogachtend, de commissie Windplan Groen van de VvE Ketelhaven;

A. Bosma, secretaris VVE Ketelhaven
D. Klijn, penningmeester VVE Ketelhaven
Drs. B. Steggerda, commissielid en gepensioneerd huisarts
Ir. H.J. van Veen, voorzitter commissie en contactpersoon  
 
Tel: 06 – 53 71 89 64 
E-mail: hans.van.veen@zinthese.nl
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