Geachte belanghebbende bij Windplan Groen,
Windkoepel Groen nodigt u, mede namens de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur
& Milieu, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad, van harte uit voor een
stakeholdersbijeenkomst over Windplan Groen op 11 juli 2017. Deze bijeenkomst vindt plaats op het
provinciehuis in Lelystad, van 15.30 uur tot 17.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 15.15 uur. Het adres
is: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad. We hebben de heer Guido Wallagh bereid gevonden
voorzitter te zijn voor deze middag.
In juli 2016 is het Regioplan Windenergie vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland en de
gemeenteraden van Dronten en Lelystad. Windplan Groen is de invulling van het ‘deelgebied Oost’
dat daar onderdeel van uit maakt. U hebt als belanghebbende te maken met de concrete invulling
van dit gebied. Daarom praten wij u op 11 juli graag bij over de meest recente ontwikkelingen. Ook
horen wij graag of u betrokken wilt zijn bij het vervolgproces.
Het programma is als volgt:

Deel I: Waar staan we met Windplan Groen?
- Presentatie: Toelichting Regioplan
- Presentatie: Windplan Groen
- Presentatie: Hoe verloopt een RCR (Rijkscoördinatieprocedure) voor een windpark?
Daarna horen wij graag uw eerste reacties.
Korte pauze
Deel II: Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Discussie: Wat vindt u belangrijk dat onderzocht wordt in het MER? Wat zijn eventuele
alternatieve plaatsingslocaties?
Deel III: Vervolgtraject
Discussie: Hoe blijft uw organisatie betrokken, inrichting van een klankbordgroep?
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Als u de bestuurder bent van een koepel- of
branchevereniging, staat het u overigens vrij om deze uitnodiging door de sturen naar uw leden. In
verband met de zaalgrootte verzoeken wij u de vertegenwoordiging per (lid)-organisatie te beperken
tot max. 2 personen.
Zou u in verband met de voorbereidingen uiterlijk vrijdag 7 juli aanstaande willen laten weten of u
aanwezig wilt zijn? U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@windplangroen.nl
We hopen u te ontmoeten op 11 juli.
Met vriendelijke groet,
Wim Luijkx
Voorzitter Windkoepel Groen

