
Commissie vergadering

Het concept-VKA wordt voorgelegd aan Provinciale Staten (PS) van Flevoland en de
gemeenteraden van Dronten en Lelystad.  Zij nemen hierover in een openbare 
vergadering een besluit.

Wij verzoeken u (de Provinciale Staten van Flevoland) niet in te stemmen met  het 
concept voorkeursalternatief (concept-VKA) van Windplan Groen wat betreft de 
plaatsing van een rij van 9 windturbines met een tip hoogte van 249 m aan de 
Hogevaart  op een afstand van 900 meter van de buurtschap Ketelhaven.

Waar hebben we het over?

We hebben het hier over de hoogste windturbines ter wereld.1 Ze zijn hoger dan de 
hoogste gebouwen van Nederland en 5 x zo hoog als de nieuwe schoorsteen van 
Komeco.

1 https://www.ad.nl/rotterdam/maasvlakte-krijgt-s-werelds-grootste-windmolen-op-land~a12796b9/
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 In het concept- VKA wordt onvoldoende rekening gehouden met de impact 

van de windturbines op de inwoners van Ketelhaven (340 woningen, circa 700 
bewoners, hierbij komen straks ook nog de bewoners van de 60 
appartementen van Zuider Zee Development)

o Uit onderzoek blijkt dat 10-20 % van de omwonenden van windturbines 

kampen met gezondheidsklachten (zoals o.a. chronische 
slaapproblemen, hoofdpijn, prikkelbaarheid, concentratie problemen, 
depressie) ten gevolge van (laagfrequent) geluid, voelbare vibraties, 
slagschaduw en knipperende lichten2. Goedkeuren van het concept 
VKA betekent dus dat u accepteert dat mogelijk 70-140 bewoners van 
de buurtschap Ketelhaven te maken krijgen met gezondheidsklachten 
die veroorzaakt worden door de windturbines.

o Windturbines veroorzaken waardedaling van woningen3. Volgens 

rechterlijke uitspraken in WOZ-zaken met 8 tot 30 %, met een 
uitschieter van 50 %. Er bestaan schrijnende gevallen van bewoners 
die vanwege de komst van windturbines, of van plannen daartoe, 
gedwongen waren hun huizen tientallen procenten onder de prijs te 
verkopen of hun huis gewoon niet meer kwijtraken. Voorbeelden spelen 
zich onder andere af in de Noordoostpolder, Wieringermeer, de 
Veenkoloniën. De regel voor het in aanmerking komen voor 
Planschade is dat de woning zich binnen een afstand van 10x de 
tiphoogte van een turbine moet bevinden.4

 Om recht te doen aan het belang van omwonenden is in de Duitse deelstaat 

Beieren is al in 2014 bij wet geregeld dat de minimale afstand van een 
windturbine tot een woning minimaal 10 x de turbine hoogte moet zijn5. 
Volgens deze wet zou de minimale afstand van een wind turbine van 249 
meter tot Ketelhaven derhalve 2490 meter moeten zijn.

 De argumentatie van de projectgroep voor Windplan GroenWKG dat plaatsing 

van de hoogste windturbines ter wereld langs de Hogevaart (een ecologische 
verbindingszone) op een afstand van 900 meter van de buurtschap 
Ketelhaven noodzakelijk is om tot een positieve businesscase te komen is 
eenzijdig en onjuist; 

 Door een slimme combinatie van windturbines en zonneweides is er  wel 

degelijk een positieve business case voor duurzame energie in Flevoland te 
realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de bewoners van Ketelhaven.  
(Wij hebben dit alternatief uitgewerkt en reeds op 16 april per brief onder de 
aandacht gebracht van de initiatiefnemers, de gemeente Dronten, de provincie 
Flevoland en het Rijk; hierop hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen) 
Op die plekken waar geen windturbines gerealiseerd kunnen worden ivm 

2 http://burenvanlageweide.nl/haalbaarheid/wind-turbine-syndrome en 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm 
3 https://www.nkpw.nl/2017/10/22/waardedaling-woningen-door-windturbines/ 
4 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2018:616
5 https://www.welt.de/regionales/bayern/article134279754/Bayern-nimmt-Windkraft-die-Luft-aus-den-
Segeln.html 
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andere belangen (te dicht bij vliegveld Lelystad, te dicht bij woonkernen, te 
dicht bij Natura 2000 gebieden) kan dit opgelost worden met zonneparken. 
Zonneparken hebben tegenwoordig al een zo goed rendement dat subsidies 
niet meer nodig zijn6. Bovendien kan de plaatsing van zonnepanelen goed 
uitpakken voor de planten, bijen en vogels.7 

 Wij vinden het daarom onjuist nu in te stemmen met een plan waarin de 

initiatiefnemers, de overheid (rijk, de provincie en de gemeente) de lusten 
genieten en de lasten eenzijdig neergelegd worden bij de bewoners van 
Ketelhaven.  

Voorstel 

Onder het motto “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”  verzoeken wij 
u daarom: 

1. niet in te stemmen met het voorliggende concept VKA 
2. de initiatiefnemers en de stuurgroep van Windplan Groen te verzoeken te 

komen met een aangepast voorstel waarin:
o geen windturbines worden geplaatst binnen een afstand van 10x de tip 

hoogte (in dit geval 2490 meter) van Ketelhaven en andere 
woonkernen waardoor de bewoners niet onnodig worden blootgesteld 
aan de negatieve effecten van windturbines op hun gezondheid, woon- 
en leefklimaat en waardedaling van hun woning.

o beter rekening gehouden wordt  met alle belanghebbenden 

(bewoners, natuur, milieu, landschap, ondernemers en overheid) en 
niet alleen te focussen op het economisch belang van ondernemers die 
geld willen verdienen met windturbines. 

o Integraal gekeken wordt naar de beste optie om duurzame energie op 

te wekken in Flevoland door een slimme combinatie van windturbines 
en zonneparken.

o rekening wordt gehouden met de vigerende regelgeving, structuurvisies 

en bestemmingsplannen. 

6 https://www.deingenieur.nl/artikel/brits-zonnepark-zonder-subsidie 
7 https://www.arcadis.com/nl/nederland/arcadis-blog/roderick-groen/bijen-en-veldleeuwerik-geven-
zonneweide-bestaansrecht/ 
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Guidance document: wind energy developments and Natura 
2000

European Commission 10-2010 

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS
Gemeente Dronten

Provincie Flevoland 01-2011

Bestemmingsplan Ketelhaven Binnendijks 8040 Gemeente Dronten 09-2011

Structuurvisie Dronten 2030 Gemeente Dronten 06-2012
Structuurvisie Windenergie op land Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu
01-2014 

Beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad Gemeente Dronten en 
Gemeente Lelystad

04-2017

REGIOPLAN WINDENERGIE Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland Structuurvisie Provincie Flevoland

Provincie Flevoland 07-2016
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