
Aan de griffier, statenleden en de fracties van de politieke partijen in Flevoland, 
 
 
Op 29 april hebben wij u een brief gestuurd over onze zorgen over de negatieve effecten van 
windparken op land en met name in de nabijheid van woonkernen.  
In de gemeente Dronten krijgen we (als alles doorgaat) te maken met windturbines van 
249 meter op minder dan 900 meter afstand van de woonkernen Ketelhaven en 
Biddinghuizen.  
Onze inzet vanuit Ketelhaven is om -voor het plaatsen van windturbines bij woonkernen- 
een afstand van 10x de tiphoogte (2490 meter) aan te houden. In onze zienswijze geven wij 
argumenten waarom wij dit standpunt in nemen. 
 
We hebben onze zienswijze op het Inpassingsplan Windplan Groen voor de 
commissievergadering van 9 mei aan de gemeenteraad van Dronten aangeboden. We zijn 
blij dat de gemeente Dronten in haar zienswijze aan het Rijk pleit voor het weghalen van de 
dichtstbijzijnde windturbines bij de woonkernen Ketelhaven en Biddinghuizen. 
  
Aangezien bij u in de Provinciale Statenvergadering op 29 mei het onderwerp Windplan 
Groen ook weer op de agenda komt, willen we ook u graag op de hoogte stellen van onze 
zienswijze. 
Daarbij willen we u laten weten dat de commissie Windplan Groen van Ketelhaven op 
donderdag 23 mei a.s. aan de heer Fackeldey de petitie '10x de tiphoogte' uit Ketelhaven 
aan zal bieden. 
 
In de bijlage vindt u 2 versies van onze zienswijze: de samenvatting die we breed verspreid 
hebben. En daarnaast een uitgebreide zienswijze met meer toelichting voor degenen die 
daarin geïnteresseerd zijn.. Voor nog meer aanvullende informatie kunt u ons mailen voor 
een (telefonische) afspraak. 
 
Wij hopen dat u als Provinciale Staten met ons van mening bent dat de hoogste 
windturbines van Nederland op een veilige afstand van 10x de tiphoogte van woonkernen 
horen.  
Wij hopen van harte dat u dit standpunt ook namens de provincie Flevoland aan het Rijk 
kenbaar wilt maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
voorzitter commissie Windplan Groen van de VvE Ketelhaven   
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Excellentie, 

 

Ons land staat aan de vooravond van een grote energietransitie. In dat kader heeft het Rijk 
zich tot doel gesteld dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn. Om dat te 
bereiken, heeft het Rijk zich – zo blijkt mede uit de Structuurvisie Windenergie Op Land – tot 
doel gesteld dat in 2020 6000 MW aan windenergie dient te zijn gerealiseerd. Voor de 
provincie Flevoland geldt dat zij zich heeft gecommitteerd aan de realisatie van een 
opgesteld vermogen van 1390,5 MW-windenergie op land. 

Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie, acht ik het van belang 
dat de wijze waarop de genoemde doelstelling bereikt wordt, moet kunnen rekenen op 
maatschappelijk draagvlak met name bij de direct omwonende. Als bewoner van de 
woonkern Ketelhaven heb ik daar grote bedenken bij. 

Bij de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de 
ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken voor Windplan Groen, heeft u eenieder in de 
gelegenheid gesteld om in de periode van 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 een 
zienswijze in te dienen.  

Ik maak van die gelegenheid graag gebruik. Daarom zend ik u hierbij mijn zienswijze. 
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1.  Het maatschappelijk draagvlak voor Windplan Groen ontbreekt 

Rijk en provincies hebben afgesproken een doorgroei van windenergie op land tot 
minimaal 6.000 MW in 2020 mogelijk te maken. Het Rijk heeft in de Structuurvisie Wind 
op land (SvWO) gebieden die kansrijk zijn op basis van de combinatie van 
landschappelijke en natuurlijke kenmerken, evenals de gemiddelde windsnelheid. Binnen 
deze gebieden heeft het Rijk in samenwerking met de provincies locaties voor 
grootschalige windenergie aangewezen.  

Vanuit het Rijk gezien is het een praktische oplossing om eerst met de provincies te gaan 
samenwerken. Door dit voortijdige “onderonsje” zijn de gemeenten en burgers al initieel 
buiten spel gezet. De voor de bewoners essentiële pijlers “ruimtelijke kwaliteit, draagvlak, 
evenwicht tussen natuur en milieu” zijn daarmee zonder inspraak van de bewoners op 
voorhand door rijk en provincie gedefinieerd.  

De initiatiefnemers daarentegen hebben een gigantische voorsprong, want zij hebben het 
projectplan opgesteld en de provincie daarover geconsulteerd. Alles is dus al op 
voorhand geregeld. Gemeenteraadsleden en omwonenden zijn niet tijdig en goed 
geïnformeerd, hebben een kennisachterstand en lopen zo steeds achter de feiten aan.  

Vanaf het eerste begin is in het Regioplan Wind, en in Windplan Groen, onvoldoende 
rekening gehouden wordt met de bewoners van de woonkernen Ketelhaven, 
Biddinghuizen en Swifterbant. Dat is een gegeven dat de gemeenteraad van Dronten in 
september 2018 erkend heeft. 

Wij, bewoners lezen in de stukken, dat de provincie en de gemeente zich als 
betrouwbare partners willen opstellen voor de initiatiefnemers (Windkoepel Groen) voor 
het geval, dat een vermeende vertraging in het traject de business-case gevaar loopt.  

Maar hebben de provincie en de gemeente zich ook als betrouwbare partners opgesteld 
voor de bewoners van Ketelhaven?  

Nee! Zonder raadpleging van de bewoners vegen zij eerdere structuurvisies en het 
bestemmingsplan Ketelhaven (binnendijks) zomaar van tafel.  

Hebben de provincie en de gemeente zich gerealiseerd, dat bewoners vanaf het ontstaan 
van het Bungalowpark Ketelhaven gekozen hebben voor die locatie vanwege de rust, de 
ruimte en de omliggende natuur (Ketelmeer, Vossemeer, IJsseldelta, Roggebotveld, 
Roggebotzand) beheerd door o.a. de gemeente, de provincie, Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat.  Deze natuur, die door de overheid beschermd dient te worden, wordt 
met één klap door diezelfde overheid intrinsiek aangetast.  

Omringende Natura 2000-gebieden zijn opeens minder relevant bevonden, omdat het 
plangebied voor de windturbines “alleen maar grenst” aan de Natura-2000 gebieden. 
Houden de grote aantallen diverse foeragerende en rustende vogelsoorten zich ook aan 
die begrenzing? Zij vliegen in grote aantallen over het gebied, dat aanvankelijk door de 
gemeente als “open gebied en ongeschikt voor windturbines” is gedefinieerd.  

Volgens de omgevingswet hebben overheden een zorgplicht voor een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving. Wij zien hier tot op heden weinig van terug. 

Het is dan niet vreemd, dat de bewoners van Ketelhaven diezelfde overheden niet meer 
als betrouwbare partners beschouwen? De bewoners zijn niet tegen windenergie, maar 
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zij willen vechten voor een gezonde leefomgeving. Er is daarom geen draagvlak voor het 
ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen! 

Rondom windparken op land ontstaat voortschrijdend inzicht en toenemende twijfel of 
deze ontwikkeling wel zo wenselijk is. 

De realisatie van Windplan Groen is zeer ingrijpend voor Ketelhaven en haar bewoners. 
De ongeveer 600 bewoners van Ketelhaven krijgen te maken krijgen met een sterke 
aantasting van hun woon en leefomgeving, vermindering van het woongenot een 
aanzienlijke waardedaling van hun woningen. In de hele planvorming en in het proces 
naar realisatie van Windplan Groen is voor deze leefomgeving te weinig aandacht. 

Natuurlijk, er zijn diverse gesprekken van vertegenwoordigers van Ketelhaven met 
provincie, gemeente en initiatiefnemers geweest. Maar deze gesprekken blijven met 
name bij de initiatiefnemers steken op het niveau ‘we zullen u het nog een keer uitleggen’ 
en een paar praktische aanpassingen doen (stilstand bij slagschaduw en verlichting). 
Over de plaatsing van de windturbines op grotere afstand van de woonkern is er geen 
millimeter beweging.  
 
De bezwaren van omwonenden worden opzijgeschoven met een beroep op procedures 
en geldende normen. Wezenlijke bereidheid om tegemoet te komen aan de wens om 
windturbines op grotere afstand van de woonkern te plaatsen ontbreekt eveneens. Het 
financieel perspectief lijkt leidend. 

Niet alleen zal het landschap ingrijpend worden gewijzigd, maar het verdeelt ook de 
gemeenschap: de lusten en de lasten van het plan zijn volstrekt scheef verdeeld. Het 
beeld dat nu bij de gemeenschap leeft – en wederom wordt bevestigd door de inhoud 
van het ontwerp-inpassingsplan – is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen 
en financiële belangen van de initiatiefnemers.  

De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevend 
hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet 
af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangen. Die handelwijze steekt, 
omdat uit de hiernavolgende punten in de zienswijze onmiskenbaar blijkt dat er andere 
alternatieven mogelijk zijn. Daarmee is zowel maatschappelijk draagvlak als een goede 
c.q. betere ruimtelijke en landschappelijke inpassing mogelijk. 

De NOS analyseerde de verkiezingsprogramma's van bijna alle landelijke en regionale 
partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Een derde van de partijen 
is tegen nieuwe windparken op land. Voor de meeste andere partijen is er één 
belangrijke voorwaarde: zonder steun van de omgeving wordt er geen windmolen meer 
gebouwd.1 

Wij vinden dat dit beginsel ook moet gelden voor windplannen die in procedure zijn, zoals 
Windplan Groen. 

                                                           
1 https://nos.nl/artikel/2275199-meer-windmolens-en-zonneparken-maar-alleen-met-steun-van-burgers.html 

https://nos.nl/artikel/2275199-meer-windmolens-en-zonneparken-maar-alleen-met-steun-van-burgers.html
https://nos.nl/artikel/2275199-meer-windmolens-en-zonneparken-maar-alleen-met-steun-van-burgers.html
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Ook de politiek in Flevoland is niet overtuigd van Windplan Groen blijkt bij behandeling 
van dit dossier. Zowel de Provinciale Staten van de provincie Flevoland2 als de 
gemeente Dronten3 twijfelen zeer aan de gang van zaken.  

Met name gaat het hier om de vraag of de gemeentelijke en provinciale politiek en de 
direct omwonenden wel tijdig, juist en volledig geïnformeerd zijn door de initiatiefnemers 
van Windplan Groen. Hetzelfde geldt voor het vaststellen van het Regioplan Wind.  Uit de 
grote weerstand van direct omwonenden in de dorpskernen Ketelhaven, Biddinghuizen 
en Swifterbant blijkt dat dit niet het geval is geweest. 

In het Regioplan zijn 3 alternatieven onderzocht. Dit betreft het Landschap, de Natuur en 
de Opbrengst. In het Regioplan Wind komen de woorden “leefomgeving” en “draagvlak” 
in het geheel niet voor.  

De gevolgen en een alternatief voor de Leefomgeving is nooit geformuleerd, noch 
onderzocht. Dat zorgt ervoor dat bewoners in Ketelhaven4 en Biddinghuizen5 zich boos 
en teleurgesteld voelen, en niet gehoord en niet serieus genomen 

Omwonenden vragen zich ook af waarom zij voor elke tijdelijke wegafsluiting in de buurt 
een huis aan huis bericht in de brievenbus krijgen, maar dat inwoners een ingrijpend 
voornemen om de grootste windturbines van Nederland vlakbij hun woonkern te plaatsen 
zonder waarschuwing uit een onduidelijk bericht in de plaatselijke krant moeten oppikken. 

De Provinciale Staten van Flevoland hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie 
Flevoland Straks vastgesteld. Hierin staat “Breed maatschappelijke draagvlak: door 
middel van een evenredige verdeling van de maatschappelijke baten van windenergie in 
de provincie wordt op de lange termijn het maatschappelijk draagvlak gewaarborgd” 

Dit is echter niet het geval bij het huidig ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen. Hier 
worden de lasten simpelweg afgewenteld op de direct omwonenden in de dorpskern 
Ketelhaven. 

Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject 
van nu af aan zodanig vorm te geven dat serieus met de belangen van de direct 
omwonenden rekening wordt gehouden: niet het Rijk (in Den Haag), maar omwonende 
zitten immers, als de realisatie van het windpark doorgaat, de komende 25 jaar vast aan 
de negatieve gevolgen van de door u in procedure gebrachte plannen. 

 

2. Het gebied ten noorden van de Hanzeweg (N307) moet gevrijwaard blijven van 
windturbines  

Windpark Hanze, onderdeel van Windkoepel Groen, is voornemens 9 windturbines met 
een tiphoogte van 249 meter te plaatsen ten noorden van de Hanzeweg (N307). Hiervan 

                                                           
2 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/163555/staten-nog-niet-overtuigd-van-windplan-groen 
3 https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/551766/politiek-twijfelt-enorm-over-windplan-
groen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
4 https://dedrontenaar.nl/algemeen/ketelhaven-lijnrecht-tegenover-windplan-groen-geen-millimeter-ruimte-
voor-iets-anders 
5 https://dedrontenaar.nl/biddinghuizen/video-biddinghuizen-voelt-zich-met-windplan-groen-dubbel-gepakt-
vertrouwen-is-weg 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/163555/staten-nog-niet-overtuigd-van-windplan-groen
https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/551766/politiek-twijfelt-enorm-over-windplan-groen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://dedrontenaar.nl/algemeen/ketelhaven-lijnrecht-tegenover-windplan-groen-geen-millimeter-ruimte-voor-iets-anders
https://dedrontenaar.nl/biddinghuizen/video-biddinghuizen-voelt-zich-met-windplan-groen-dubbel-gepakt-vertrouwen-is-weg
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zijn 7 windturbines gepland langs de Hogevaart Noord en 2 windturbines langs de 
Hondtocht Noord.6 

 

 
 
Figuur 1: Windpark Hanze 
 
Het gebied boven de Hanzeweg is een gebied met bijzondere kenmerken: het  wordt 
omsloten door gebieden die allemaal onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Nederland. 
Het Vossemeer, het Ketelmeer, het Roggebotveld, het Roggebotzand en de Hogevaart 
(een ecologische verbindingszone van nationaal belang) zijn allemaal gebieden waar een 
“nee, tenzij”  beleid geldt  en de natuur voorrang heeft boven andere belangen.  Het  
Roggebotzand is bovendien een van de drie laatste stiltegebieden van de provincie 
Flevoland.  
 
Het voornemen om turbines te plaatsen ten noorden van de N307 is in strijd met: 
 

• Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL), 2014, ministerie Infrastructuur en 
Milieu7 

• Structuurvisie gemeente Dronten, Plan 20308 
• Bestemmingsplan Ketelhaven-binnendijks 80409 
• De EHS Flevoland10  
• Wezenlijke kenmerken en waarden EHS gemeente Dronten11 
• Ontwerp wezenlijke kenmerken en waarden NNN12 
• EU guidance on wind energy development in accordance with the EU nature 

legislation13 
  

                                                           
6 https://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/windpark-hanze/ 
7 https://energieakkoord.ser.nl/Uploaded_files/Documenten/232-
Structuurvisiewindenergieoplandmaart2014ID233.pdf 
8 https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_11102/04-
ac-mail-ontwerp-structuurvisie-dronten-lrpdf_537734.pdf 
9 https://www.planviewer.nl/bestemmingsplannen/view/NL.IMRO.0303.8040-0ONH 
10 https://www.flevoland.nl/getmedia/89086df5-df82-404e-b48b-b37e562dc750/uitw-omgevingspl-flevoland-
ehs.pdf 
11 https://www.flevoland.nl/getmedia/9e31b8fc-5d07-419f-9809-6b93a068e570/Wezenlijke-kenmerken-en-
waarden-EHS-gemeente-Dronten.pdf 
12 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVwkwNNN-
ON01/cs/166155.894/506762.37899999996/291733.0800106582 
13 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf 

https://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/windpark-hanze/
https://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/windpark-hanze/
https://energieakkoord.ser.nl/Uploaded_files/Documenten/232-Structuurvisiewindenergieoplandmaart2014ID233.pdf
https://energieakkoord.ser.nl/Uploaded_files/Documenten/232-Structuurvisiewindenergieoplandmaart2014ID233.pdf
https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_11102/04-ac-mail-ontwerp-structuurvisie-dronten-lrpdf_537734.pdf
https://www.planviewer.nl/bestemmingsplannen/view/NL.IMRO.0303.8040-0ONH
https://www.flevoland.nl/getmedia/89086df5-df82-404e-b48b-b37e562dc750/uitw-omgevingspl-flevoland-ehs.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/9e31b8fc-5d07-419f-9809-6b93a068e570/Wezenlijke-kenmerken-en-waarden-EHS-gemeente-Dronten.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/9e31b8fc-5d07-419f-9809-6b93a068e570/Wezenlijke-kenmerken-en-waarden-EHS-gemeente-Dronten.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVwkwNNN-ON01/cs/166155.894/506762.37899999996/291733.0800106582
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVwkwNNN-ON01/cs/166155.894/506762.37899999996/291733.0800106582
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVwkwNNN-ON01/cs/166155.894/506762.37899999996/291733.0800106582
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a. Het ontwerp inpassingsplan Windplan Groen is in strijd met de SvWOL 

In de Structuurvisie Windenergie op land 2014 van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu is aangegeven dat ten noorden van de N307 (Hanzeweg) geen windturbines 
gepland worden. Het is immers van 3 zijden omsloten door het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur/EHS). 

In de structuurvisie Windenergie op land, zijn plaatsingszones voor windturbines 
aangeven als oranje gebieden: dus geen windturbines boven de Hanzeweg (N307) 

 

Figuur 2: SvWOL: plaatszingszones windturbines aangegeven in oranje 

b. Het ontwerp inpassingsplan Windplan Groen is in strijd met structuurvisie 
Dronten plan 2030 

Volgens de structuurvisie Dronten plan 2030 wordt zone 2, het gebied ten noorden van 
N307 "gevrijwaard van windturbines om de openheid te bewaren" citaat pagina 27 uit de 
Structuurvisie Dronten 2030.  

 

Figuur 3: Zone 2 moet gevrijwaard blijven van windturbines  
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c. Het ontwerp inpassingsplan Windplan Groen is in strijd met het 
bestemmingsplan 4080 Ketelhaven binnendijks 

In het bestemmingsplan 4080 Ketelhaven binnendijks is nergens het woord windpark, 
windturbine of windmolen te lezen. Ketelhaven binnendijks heeft de bestemming 
“Wonen”.   

Realisatie van een windpark zal vele planschade claims met zich mee brengen. Alle 
bewoners van Ketelhaven zijn belanghebbend. 

d. Het ontwerp inpassingsplan Windplan Groen is in strijd met het “nee, tenzij 
principe” van Natura 2000 gebieden/Natuurnetwerk Nederland/Ecologische 
Hoofdstructuur 

Voor Natura 2000 gebieden/Ecologische Hoofd Structuur/Natuurnetwerk Nederland geldt 
een “nee, tenzij” regime.  Dat houdt in dat de natuur voorrang heeft boven andere 
belangen.   
 
Het ruimtelijke beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gericht op behoud en 
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in 
het NNN wordt getoetst of er sprake is van significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn 
bepalend voor de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Figuur 4: Ecologische hoofdstructuur moet gevrijwaard blijven van windturbines  

Volgens de "EU guidance on wind energy development in accordance with the EU nature 
legislation" geldt het 'nee, tenzij' principe en moet worden aangetoond dat het project 
geen negatieve effecten heeft op de natuur en dat er echt geen andere alternatieven zijn.  

Dit is in beide gevallen niet gebeurd: 

• In het Milieu Effect Rapport van Windplan Groen wordt duidelijk dat Windplan 
Groen wel degelijk een negatieve impact heeft op de natuur. 

In de MER zien we - op bladzijde 275 Tabel 14.1 - dat, Windplan Groen, met 
uitzondering van de mogelijkheden voor elektriciteitsproductie op vrijwel alle 
aspecten negatief (-) of zeer negatief (--) scoort.  

 
De MER stelt:  “De ecologische beoordeling laat zien dat het project en ook het 

VKA een negatief effect kan veroorzaken op ecologische 
waarden. Dit betreft soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn gesteld voor Natura 2000-
gebieden en algemeen beschermde soorten”  

Verder lezen wij:  “Voor de effecten op beschermde soorten komt naar voren dat 
er sterfte onder 86 vogelsoorten en onder 5 vleermuissoorten 
wordt verwacht”  

En we lezen: “Voor wat betreft geluid, slagschaduw en natuur treedt er 
mogelijk een hogere belasting cq een groter effect op ten 
opzichte van de referentiesituatie”. 

 

Het geluid en de verlichting van de windturbines zullen een negatief effect hebben op de 
kwaliteit van het landschap en het Natuur Netwerk Nederland. 
 
Het ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen is dus in strijd met gemeentelijke 
bestemmingsplannen en structuurvisies, eveneens is het in conflict met de Europese 
natuurwetgeving.  
Een ontheffing in het kader van Wet Natuurbescherming mag voor dit gebied dan ook 
niet verleend worden.  

De initiatiefnemers, de provincie Flevoland en de gemeente Dronten en Lelystad hebben 
niet kunnen aantonen dat er geen alternatieven zijn. Sterker nog de door ons 
aangedragen alternatieven (plaatsing van windturbines langs de Hanzeweg en de 
Hanzelijn, plaatsing van zonneparken op plekken waar geen windturbines kunnen 
worden gerealiseerd) wordt niet serieus ingegaan.  

Wij twijfelen daarom ernstig aan het volgen van het 'Nee, tenzij principe”14 van de 
ecologische hoofdstructuur / NatuurNetwerk Nederland  / Natura 2000 gebieden door de 
provincie Flevoland. De provincie lijkt de economische belangen van de initiatiefnemers 
zwaarder te wegen dan de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier. 
 
Het bijzondere gebied boven de N307 Hanzeweg kan gespaard worden door te kiezen 
voor een geheel andere windturbine opstelling of een combinatie met zonne-energie. 

 

                                                           
14 https://www.clo.nl/indicatoren/nl1425-begrenzing-van-het-natuurnetwerk-en-natura-2000-gebieden 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl1425-begrenzing-van-het-natuurnetwerk-en-natura-2000-gebieden
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1425-begrenzing-van-het-natuurnetwerk-en-natura-2000-gebieden
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3. Er is geen noodzaak voor de realisatie van Windpark Hanze 

Er is geen noodzaak voor de realisatie van Windpark Hanze (het deel van Windplan 
Groen boven de N307). 

De Monitor Wind Op Land 2017 geeft aan dat de totale projectcapaciteit is gegroeid naar 
6.867 MW, zo’n 14,5% hoger dan de doelstelling. Deze extra projectcapaciteit komt 
voornamelijk door extra projecten in Flevoland, Zuid-Holland en Groningen.15 

Ik ben daarom van mening dat er geen noodzaak bestaat tot realisatie van Windpark 
Hanze. 

Bovendien ben ik van mening dat Windpark Hanze, ten onrechte, meelift op Windplan 
Groen om zo gebruik te kunnen maken van de Rijkscoördinatieregeling. Op deze manier 
wordt gepoogd een windpark te realiseren dat indruist tegen eerdergenoemde 
structuurvisies en bestemmingsplannen. De Rijkscoördinatieregeling wordt op deze 
manier misbruikt. 

De gemeenten Dronten en Lelystad hebben voor de drie deelgebieden uit het Regioplan 
in deze gemeenten een gezamenlijk beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Het BKP is in 
september 2017 door beide gemeenteraden vastgesteld. Het BKP bevat 10 
ontwerpprincipes en een aantal maatwerkoplossingen voor de windturbineopstellingen en 
bijbehorende voorzieningen. De bedoeling is dat “het beeldkwaliteitsplan bijdraagt aan de 
meest wenselijke en haalbare windmolenopstellingen in het landschap” 

De opstelling van windturbines van Windpark Hanze, langs de Hoge Vaartboven de N307 
hebben echter juist een desastreuze uitwerking op het open landschap dat,  volgens de 
structuurvisie Dronten,  plan 2030, gevrijwaard moet worden van windturbines om de 
openheid te bewaren. 

De business case van Windplan Groen en het Beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten 
& Lelystad16 worden aangevoerd als argumenten dat 249 meter hoge windturbines 
binnen een afstand tot 10 maal de tiphoogte (=2490 meter) van Ketelhaven noodzakelijk 
zijn.  

Dit zijn drogredenen: 

a. Er is in het Beeldkwaliteitsplan niet wezenlijk naar andere plekken gezocht omdat 
Windplan Groen geen vertraging op wil lopen in de realisatie van het Windpark. 
Andere plekken uitkiezen betekent ook opnieuw plaatsen beoordelen en dat 
vertraagt. 

b. De tweede reden dat Windplan Groen bang is om vertraging op te lopen was 
vanwege de dreigende afbouw van het SDE+ subsidie. Deze subsidie blijft nog 
gelden, dus het economische argument voor vertraging vanwege subsidies is niet 
geldig. 

c. Windplan Groen stelde van meet af aan dat er geen enkele van de 109 
windturbines gemist kon worden vanwege de krappe businesscase. Echter in 
maart 2019 bleken er wel 20 windturbines bij Airport Lelystad geschrapt te 

                                                           
15 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html 
16 
https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/404846/BKP%20Windpark%20Dronten%20&%20Lelystad%
20eindrapport%205%20april%202017 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html
https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/404846/BKP%20Windpark%20Dronten%20&%20Lelystad%20eindrapport%205%20april%202017
https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/404846/BKP%20Windpark%20Dronten%20&%20Lelystad%20eindrapport%205%20april%202017
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html
https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/404846/BKP%20Windpark%20Dronten%20&%20Lelystad%20eindrapport%205%20april%202017
https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/404846/BKP%20Windpark%20Dronten%20&%20Lelystad%20eindrapport%205%20april%202017
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kunnen worden en dat de businesscase nog steeds haalbaar is voor Windplan 
Groen. Waarom kunnen de dichtstbijzijnde windturbines bij de woonkernen dan 
niet vervallen? Er lijkt zo eerder gebrek aan wil dan aan een onmogelijkheid.  

Het kan toch niet zo zijn dat het BKP en de onwil van de provincie Flevoland en de 
gemeenten Dronten om opzoek te gaan naar andere plaatsingszones – omdat het 
aangepaste plan dan opnieuw in stemming moet worden gebracht - zwaarder weegt dan 
de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Ketelhaven voor de komende 25 jaar?! 

Het BKP geeft slechts richtlijnen voor het bepalen van windturbine opstellingen. Als direct 
omwonenden grote problemen hebben met de geplande plaatsingszones moet daarvan 
afgeweken kunnen worden.  Het BKP geeft geen bindend juridisch kader. Wij vragen de 
Rijksoverheid dan ook de geplande windturbines bij Ketelhaven te schrappen dan wel te 
verplaatsen naar een gebied waar direct omwonenden niet benadeeld worden. Uit 
gesprekken met Windkoepel Groen hebben wij begrepen dat zij daar voor open staan.  

Tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie is er qua tijd nog heel veel 
mogelijk. Door de huidige “jonge” turbines (die nog niet zijn afgeschreven en later kunnen 
worden gesaneerd) ontstaat er volgens Windkoepel Groen tijd en ruimte in de business 
case.  
In die periode kunnen nog zeker nieuwe inzichten binnen het plangebied ontstaan voor 
de positiebepaling van de windturbines. Wij zien dan ook niet in waarom er dan nu in 
2019 zo’n rigide standpunt door provincie, gemeente en Windkoepel Groen wordt 
ingenomen, dat er geen enkele vermindering van het aantal en/of verplaatsing van de 
windturbines mogelijk wordt geacht. 

 

4. Windturbines hebben een negatief effect op de leefomgeving van direct 
omwonenden.  

 
In Nederland is één algemene norm voor het geluid van windturbines. Deze norm is gelijk 
voor zowel een industriegebied als voor het stille platteland. De geproduceerde 
hoeveelheid geluid wordt gemiddeld over de periode van één jaar.  De 47 dB Lden (Level 
day-evening-night) geluidscontour wordt berekend op basis van het bron geluidsniveau 
van de windturbine en aan de hand van het gemiddelde windaanbod ter plaatse.  In de 
praktijk kan dit leiden tot geluidsniveaus ruim boven de 47dB. Dit is dus boven de norm 
die wordt geadviseerd door de WHO.17 
 
Bewoners van Ketelhaven moeten er dus rekening mee houden dat ze in hun tuin vrijwel 
nooit meer kunnen genieten van de stilte van het landelijk gebied.  Ook zullen ze 
waarschijnlijk ’s nachts hun ramen moeten sluiten om de geluidsoverlast van de 
windturbines te beperken. 
 
Volgens het ontwerp inpassingsplan Windplan Groen verslechtert de akoestische 
kwaliteit van de woonomgeving in Ketelhaven (referentiepunt Boslaan 83A) – volgens de 
geluidsklasse indeling van het RIVM - van “zeer goed” naar “redelijk”. De cumulatieve 
geluidsbelasting in Ketelhaven overschrijdt hiermee de grenswaarde van 40 dB(A) 
etmaalwaarde, welke geldt in een stil landbouwgebied conform de Handreiking 

                                                           
17 http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-
region-2018 

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
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Industrielawaai en vergunningverlening. Bovendien is onduidelijk of er in de ze 
berekening wel rekening mee is gehouden dat er in de winter geen begroeiing aanwezig 
is en dat bij een lage omgevingstemperatuur geluid verder draagt en harder klinkt. Wij 
zouden dan ook graag inzicht krijgen in welke parameters als input waarde voor het 
model zijn gebruikt 

Dit betekent dat de cumulatieve geluidsbelasting in Ketelhaven met 10-15 dB gaat 
toenemen zodat het in Ketelhaven vrijwel nooit meer stil zal zijn. 

Uit onderzoek van TNO18 blijkt dat er ook bij een afstand van een windturbine van 880  
meter, tot Ketelhaven nog steeds sprake zal zijn van (ernstige)geluidshinder (5% 
binnenshuis, 10 % buitenshuis) en slaapverstoring. Dit betekent dat in Ketelhaven e.o. 
(ca 600 inwoners) minimaal 60personen ernstige geluidshinder zullen ondervinden.  
Wij achten dit niet acceptabel. 
 
In de onderstaande grafieken wordt de relatie duidelijk tussen het percentage (ernstig) 
gehinderden binnenshuis, buitenshuis en slaapgestoorden. 
 

 
 
Figuur 5 Geluidsbelasting op Ketelhaven volgens berekeningen van Pondera Consult; de 
inwoners van Ketelhaven ondervinden (ernstige) hinder, het stiltegebied Roggebotzand 
wordt niet gerespecteerd. 
 

                                                           
18 https://www.tno.nl/media/2187/hinder_door_geluid_van_windturbines.pdf 

https://www.tno.nl/media/2187/hinder_door_geluid_van_windturbines.pdf
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Figuur 6 percentage slaapverstoorden en (ernstig) gehinderden binnen en buitenshuis 
 
 
 
Er is in diverse landen onderzoek gedaan naar geluidniveaus op grotere afstand van 
windturbines en in het algemeen blijkt daaruit dat het werkelijke geluidniveau 
benedenwinds hoger is dan volgens de berekening. 19 
 
Wij vinden dan ook dat er maatwerkvoorschriften in de omgevingsvergunning moeten 
worden opgenomen waardoor de geluidshinder wordt beperkt tot minder dan 1% van de 
bewoners van de dorpskernen. 

 

5. Infra-geluid van windturbines heeft een negatief effect op het welzijn en de 
gezondheid van mens en dier  

De recent aangepaste WHO-richtlijnen voor omgevingslawaai voor de Europese regio 
leveren sterk bewijs dat lawaai een van de grootste gevaren voor het milieu vormt voor 
zowel de fysieke als mentale gezondheid en het welzijn in de Europese regio20. 

Naast het hoorbare geluid, zoals bij punt 4 aangegeven, is er echter ook onhoorbaar 
infrageluid. Dat infrageluid wordt door medici aangegeven als de meest ziekmakende 
factor van windturbines21.  Er zijn vele aanwijzingen dat het infrageluid van windturbines 
een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen22: 

Mensen die binnen een afstand van 1500 meter van een windturbine wonen hebben 
twee maal zo vaak last van slaapproblemen als mensen die verder dan 2000 meter van 
een windturbine wonen23 
 

                                                           
19 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/2_Kennisbericht_Geluid_van_windturbines_incl%20bijlage.pdf 
20 http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-
launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region 
21 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-
100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s 
22 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm 
23 https://europepmc.org/abstract/med/30270297 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/2_Kennisbericht_Geluid_van_windturbines_incl%20bijlage.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/2_Kennisbericht_Geluid_van_windturbines_incl%20bijlage.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://europepmc.org/abstract/med/30270297
https://europepmc.org/abstract/med/30270297
https://europepmc.org/abstract/med/30270297
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
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Iedereen die binnen zo'n 1,5 kilometer van een industriële windturbine woont, heeft 
hinder van geluid, het hele jaar door, jaar in jaar uit. De direct omwonenden hebben te 
maken met schade aan hun gezondheid, door gebrek aan slaap en gemoedsrust.  Ze 
moeten het hele jaar wonen met gesloten ramen en deuren, vanwege geluidshinder en 
ze worden blootgesteld aan infrageluid.24 

 
In Polen is de negatieve impact van de onmiddellijke nabijheid van windturbines op de 
voerconsumptie, gewichtstoename en cortisolconcentratie in het bloed van ganzen 
vastgesteld25 
 
 
Medici en onderzoekers geven bij nadere bestudering van hinder die mensen 
ondervinden als gevolg van Windparken steeds weer een gewenste afstand van 2 km (bij 
lagere windmolens) of 10x de tiphoogte aan (= RvS uitspraak26). Meerdere  landen en 
staten hanteren  deze afstand in hun regelgeving of in hun aanbevelingen. 

 
Om de negatieve gevolgen voor dieren te voorkomen zouden windturbines niet nabij 
woonkernen en bedrijven met intensieve veehouderij geplaatst mogen worden. 

 

6. De windturbines worden veel te dichtbij de woonkern Ketelhaven gepland 

In het (Ontwerp) Inpassingsplan Windplan Groen is het voornemen bekend gemaakt voor 
het plaatsen van de hoogste windturbines van Nederland van 249 meter hoogte op een 
afstand van minder dan 900 meter van Ketelhaven.  

Er is in Nederland geen wettelijk minimum voor afstanden tussen huizen en windturbines. 
Veel landen kennen echter wel richtlijnen en regelgeving met betrekking tot de 
minimumafstand van windturbines tot een woning27 

Deze richtlijnen en regelgeving zijn er niet voor niets.  

De Raad van State hanteert ook het criterium van 10x de tiphoogte28 omdat ‘op een 
afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel geen andere gevolgen van enige 
betekenis van het windpark zijn te verwachten, zoals geluid- of slagschaduwhinder van 
enige betekenis’. Deze stellingname impliceert de erkenning dat er binnen deze afstand 
wèl hinder van betekenis is. 

Wij vinden dat er daarom geen windturbines binnen 10x de tiphoogte (2490 meter) van 
de woonkern Ketelhaven mogen worden gerealiseerd. 

                                                           
24 https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-
rules-around-the-world/ 
25 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24597302 
26 https://www.raadvanstate.nl/@6386/201608423-1-r6/ 
27 http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2013/04/2013-Windturbine-Setback-distances.pdf 
28 https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/ 

https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-rules-around-the-world/
https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-rules-around-the-world/
https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-rules-around-the-world/
https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-rules-around-the-world/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24597302
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24597302
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24597302
https://www.raadvanstate.nl/@6386/201608423-1-r6/
http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2013/04/2013-Windturbine-Setback-distances.pdf
https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/
https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-rules-around-the-world/
https://stopthesethings.com/2017/01/30/getting-away-with-murder-how-the-wind-industry-rigged-noise-rules-around-the-world/
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Figuur 7: De tienmaal  de tiphoogte contouren van de windturbines van Windpark 
Hanze boven de Hanzeweg maken duidelijk dat alle inwoners van Ketelhaven 
belanghebbende zijn. 
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7. Ketelhaven krijgt te maken met ernstige horizonvervuiling 

De bewoners van de zuidrand van Ketelhaven krijgen te maken met ernstige 
horizonvervuiling. 

 

 

Uitzicht Zuidrand Ketelhaven (Huidige situatie) 
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Uitzicht Zuidrand Ketelhaven  

(Toekomstige situatie volgens visualisatie Windplan Groen, Boslaan 6929) 

 

Uitzicht Zuidrand Ketelhaven  

(Toekomstige situatie ’s nachts met obstakel verlichting: “the redlight district”) 

 

                                                           
29 http://www.windplangroen.nl/windplan-groen/ 

http://www.windplangroen.nl/windplan-groen/
http://www.windplangroen.nl/windplan-groen/
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De door Windplan Groen geleverde visualisatie geven geen getrouw beeld van de 
aantasting van het open landschap. De werkelijkheid is veel imposanter dan de foto.  
Een foto van de Domtoren (112 meter hoog) is minder indrukwekkend, dan wanneer je 
erbij staat. Dat is tevens de indruk van de windturbines ten zuiden van Urk, die slechts 
198 meter hoog zijn. Dat betekent dat de impact van de windturbines in het landschap op 
basis van visualisaties een onderschatting zijn. Ook de impact van de obstakel verlichting 
moet niet onderschat worden. In het donker zal Ketelhaven pontificaal uitkijken op een 
industrieel “red light district”. 
 
 

8. De bewoners van Ketelhaven worden dubbel benadeeld 

Op 31 maart 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad van kracht geworden.  

Door de geplande komst van Airport Lelystad is er minder plaats voor de windturbines 
van Windplan Groen. Van de 109 geplande windturbines in Windplan Groen in oostelijk 
Flevoland kunnen er 20 niet doorgaan in het lege landelijke gebied rond Airport 
Lelystad30. 

De bewoners van Ketelhaven krijgen te maken met geluidsoverlast van zowel luchthaven 
Lelystad31 als van de windturbines van Windplan Groen32 

Hoe dubbelzinnig kan het zijn: Er worden windturbines gebouwd om 
klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen, die in de achtertuin van Ketelhaven 
geplaatst gaan worden. En tegelijkertijd krijgt Ketelhaven extra CO2 en fijnstof uitstoot 
van de luchtvaart over diezelfde achtertuin gestrooid. 

Bij alle discussies rond Airport Lelystad en Windplan Groen voelen de inwoners van 
Ketelhaven zich dubbel benadeeld door zowel de initiatiefnemers als de overheid. 

Opvallend is overigens, dat de discussies rond Airport Lelystad op grond van goede 
argumenten van actiegroepen bij de rijksoverheid (lees minister) kunnen leiden tot 
aanpassingen van de plannen, maar dat de gesprekken tussen de bewoners van 
Ketelhaven en de gemeentelijke en provinciale overheden over het Windplan Groen tot 
nog toe weinig heeft opgeleverd. 

9. Waardedaling van woningen moet voorkomen worden 

“Genieten van rust, ruimte, water en natuur” zo wordt Ketelhaven aangeprezen bij 
makelaars.  Maar als Windplan Groen volgens het voorliggende inpassingsplan wordt 
uitgevoerd is dat niet meer het geval.  

De kwaliteit van het uitzicht uit tuin en woning zal worden aangetast. Nu nog hebben de 
woningen aan de zuidkant van Ketelhaven 8 km vrij uitzicht over de landerijen van de 
keukentafel tot aan de Hanzelijn.  Bij realisatie van Windplan Groen zal het uitzicht 

                                                           
30 https://dedrontenaar.nl/biddinghuizen/wethouder-gaat-windplan-groen-bevragen-over-windmolens-vlakbij-
de-dorpen 
31 https://www.belevingsvlucht.nl/documenten/default.aspx#folder=1034010 
32 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/windparken/windpark-windplan-groen/fase-1 
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gedomineerd worden door een industrieel windpark met windturbines van 249 meter 
hoog. Dit is royaal hoger dan de allerhoogste gebouwen in Nederland (zoals de 
Euromast met 185m).  

’s Nachts zal de omgeving gedomineerd worden door knipperende rode lichten.  

Dat er sprake is van daadwerkelijke waardedaling van woningen wordt mede aangetoond 
door onderstaande jurisprudentie33: 

• Uitspraak rechtbank Haarlem ( procedurenummer AWB 05/4895) Dit betreft 
bezwaar WOZ door mogelijke plaatsing van windturbine op 700 meter. Gevolg, 
gemeente moet WOZ-waarde met 12.5% naar beneden bijstellen. 

• Uitspraak Rechtbank Zwolle (procedurenummer AWB 06/607) Dit betreft bezwaar 
WOZ door plannen om windmolens binnen een kilometer afstand tot woning te 
plaatsen. Gevolg gemeente moet WOZ met 15 % naar beneden bijstellen. 

• Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden (procedurenummer AWB 05/1864) Door de 
daadwerkelijke bouw, op een afstand van 800 meter, moest de gemeente de 
WOZ-waarde met 43% naar beneden bijstellen.  

 
Afgaand op bovengenoemde uitspraken moeten de bewoners van Ketelhaven dus 
rekening houden met een waardedaling van vele tientallen tot wellicht honderd 
duizenden euro’s per woning. 
 
Indien er toch windturbines geplaatst worden, zullen degenen die daarvan schade 
ondervinden ook ruimhartig financieel gecompenseerd moeten worden. 
 
Wat mij daarnaast bijzonder steekt is dat bewoners van het buitengebied en bewoners 
van de dorpskernen die evenveel hinder ondervinden ongelijk behandeld worden.34  

10. Windparken hebben negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale 
cohesie 

We zien dat de komst van windparken ook in Nederland gemeenschappen uit elkaar 
drijft. In het voorjaar 2019 loopt het in Groningen en Drenthe al behoorlijk uit de hand met 
dreigementen. Dit gegeven is geenszins goed te praten, maar het is wel een signaal hoe 
de zaken rond windparken escaleren. 

In de pers is daar genoeg aandacht35 voor. Ook in de uitzending van Argos “Grote 
winsten ten koste van omwonenden windparken”36 van 13 april j.l. wordt duidelijk hoe 
Windparken in het Noorden van Nederland ‘big business’ is van projectontwikkelaars.. De 
verdeling van lusten en lasten is scheef en onrechtvaardig. Omwonenden en politiek 
worden door een Rijkscoördinatieregeling monddood gemaakt.  

Omwonende kunnen er niets tegen doen dat hun woon en leefklimaat wordt aangetast en 
krijgen bovendien nog eens de rekening gepresenteerd terwijl de "buurman" slapend rijk 

                                                           
33 http://www.windmolenoverlast.nl/woz-waarde/?lang=nl 
34 https://dedrontenaar.nl/algemeen/video-windplan-groen-over-beschuldiging-van-omkoping-goed-over-
nadenken 
35 O.a. https://www.nporadio1.nl/podcasts-uitgelicht/15716-podcast-de-dag-hoe-het-windmolendebat-steeds-grimmer-
werd 
36 https://www.nporadio1.nl/achtergrond/15877-verliezers-en-winnaars-door-windenergie-2  
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wordt. Zoals advocaat mr. Van Nus het over de zaak Windpark Delfzijl Zuid37 in het AD38 
verwoordt “Ze hoeven de tractor niet meer uit de schuur te rijden.”  

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de situatie in Flevoland anders zal zijn dan in 
Groningen of Drenthe. 
Sterker nog, ook in de gemeente Dronten ontstaat al sociale onrust vanwege de scheve 
verdeling van de lusten en de lasten. De sociale cohesie in dorpen komt onder druk 
omdat mensen elkaar tegenkomen op school, via de sport, vereniging, kerk, kennissen of 
bij winkelbezoek.  
 
Indien er niet meer aandacht is of komt om de lasten van de omwonenden te verlichten 
en meer in evenwicht te brengen met de lusten van de projectontwikkelaar en 
grondeigenaren, heeft dit geen goede invloed op de samenleving. Alle zogenaamde 
duurzaamheid ten spijt. 

 

11. Er zijn maatwerkvoorschriften nodig om de hinder van omwonenden te beperken 

Ongeacht het gegeven waar de windturbines uiteindelijk geplaatst worden, voor elke 
omwonende is het van belang dat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. 
 

Meerdere malen hebben er gesprekken plaats gevonden tussen de commissie WPG van 
de VvE Ketelhaven, de initiatiefnemer Windkoepel Groen (WKG) en de gemeente 
Dronten. 

In deze gesprekken hebben zij aangegeven de hinder door windturbines (slagschaduw, 
geluidshinder, obstakelverlichting) zoveel mogelijk te willen voorkomen - door opzoek te 
gaan naar andere locaties zodat de afstand van de windturbines tot de woonkernen kan 
worden vergroot –  dan wel  te beperken door het toepassen van de best beschikbare 
technieken (BBT) en dit in maatwerkvoorschriften, en/of een anterieure overeenkomst 
vast te leggen op basis van heldere criteria die gemonitord en gehandhaafd kunnen 
worden door de omgevingsdienst. 

Ik richt mij nog tegen het gegeven dat in het ontwerp-inpassingsplan en in de 
ontwerpvergunningen ten onrechte niet is gewaarborgd dat de windturbines moeten 
aansluiten bij de best beschikbare technieken (BBT). 

Uit het milieueffectrapport blijkt dat de gebruikte referentieturbines niet aansluiten bij de 
BBT. Er zijn namelijk nieuwe, effectievere windturbines beschikbaar. Deze windturbines, 
waarvan de effecten zijn onderzocht, hebben grotere rotoren en worden gebouwd op 
steeds hogere ashoogte. Hierdoor kan eenzelfde hoeveelheid energie worden opgewekt 
met minder turbines. 

Borging van de BBT is extra noodzakelijk omdat nu uit de aanvragen om 
omgevingsvergunning volgt dat de definitieve keuze voor het windturbinetype pas 
plaatsvindt ná afronding van de besluitvorming. Als enige vorm van inspraak op de keuze 

                                                           
37 https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/ 
38 https://www.ad.nl/binnenland/windmolenadvocaat-mensen-in-het-noorden-zijn-monddood-gemaakt~a89ce380/ 
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van het type windturbine niet mogelijk is, dient op zijn minst gewaarborgd te worden dat 
die windturbines wel voldoen aan de BBT. 

Het bevoegd gezag is op basis van artikel 7.39 van de Wet milieubeheer verplicht een 
evaluatieprogramma op te stellen, te monitoren of de vergunde grenswaarden in de 
praktijk niet overschreden worden en waar nodig te handhaven. 

a. De hinder van windturbines bij woonkernen dient zoveel mogelijk 
voorkomen te worden 

Om de negatieve impact van windturbines te voorkomen dient in de 
omgevingsverordening Flevoland opgenomen te worden dat de afstand van een 
industriële windturbine tot een woonkern minimaal 10 maal de tiphoogte dient te 
bedragen. 

In het ontwerp- inpassingsplan Windplan Groen wordt van grotere windturbines 
(maximale ashoogte 166 meter) uitgegaan dan was toegestaan in het regioplan 
windenergie oost en zuidelijk Flevoland (maximale ashoogte van 120 meter)39  

Hierdoor is het mogelijk met minder windturbines de gewenste energieopbrengst te 
realiseren. Dit schept de ruimte om de afstand van de windturbines tot Ketelhaven te 
vergroten. De als gevolg daarvan ontstane milieuwinst dient te leiden tot het (deels) 
schrappen van de 3 turbines HVN1, HV2 en HV3 langs de Hogevaart bij Ketelhaven. 

b. De hinder door obstakel verlichting dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

Ook met betrekking tot de obstakelverlichting van windturbines dienen voorwaarden in de 
omgevingsvergunning opgenomen te worden om de hinder van de op de 
obstakelverlichting zoveel mogelijk te beperken. 

Best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden om hinder door 
obstakelverlichting zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door 
het enkel aanbrengen van obstakelverlichting op de hoekpunten van het windpark, het 
dimmen van licht bij helder weer, en/of vast brandende verlichting. Ook kan worden 
gedacht aan een techniek waarbij obstakelverlichting alleen wordt ingeschakeld bij 
verminderd zicht voor vliegverkeer of in combinatie met (radar)apparatuur waarmee 
vliegverkeer wordt gesignaleerd. 

c. De geluidshinder dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

Best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden om geluidshinder zoveel 
mogelijk te beperken. Het geluid van windturbines is sterk afhankelijk van het weer. Dat 
geldt niet alleen voor de productie van het geluid, maar ook voor de overdracht naar de 
omgeving. Ons veranderlijke Nederlandse weer draagt bij aan de richting, de reikwijdte 
en de sterkte van het geluid. De applicatie Geluidsverwachting.nl van Arcadis40 zou 
gebruikt kunnen worden om de windturbines uit te zetten wanneer een bepaald 
geluidsniveau naar verwachting zal overschreden. Ook kunnen omwonenden met de app 

                                                           
39 https://www.flevoland.nl/getmedia/720306d8-6fa8-45eb-86a4-490be4c65ddb/Regioplan-Windenergie.pdf 
40 https://www.arcadis.com/nl/nederland/wat-we-doen/projecten/europa/nederland/geluidsverwachting-
nlreal-time-inzicht-in-geluidshinder-van-bestaande-en-toekomstige-windparken/ 
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eenvoudig doorgeven hoe zij het geluid ervaren en met de feedbackoptie van de 
applicatie de hinderbeleving doorgeven. 

 

d. De hinder ten gevolge van slagschaduw dient gehandhaafd te worden op 0-
uren slagschaduw  

Wanneer windturbines te dicht bij een woning geplaatst worden krijgen de bewoners te 
maken met slagschaduw op de ramen en in huis.  
 
Door initiatiefnemer Windplan Groen is 0-uren slagschaduw toegezegd. Dit moet dan ook 
opgenomen worden in de omgevingsvergunning. En er dienen harde garanties te komen 
dat er bij overschrijding gehandhaafd wordt.  
 
Best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden om hinder door 
slagschaduw zoveel mogelijk te beperken. Met de initiatiefnemer WKG is 
overeengekomen dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstand 
voorziening en dat de slagschaduw op de woningen in Ketelhaven 0 uur per jaar zal 
bedragen. 
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12. Het regioplan Wind, het inpassingsplan Windplan Groen en de 
Omgevingsverordening Flevoland moeten worden aangepast. 

De geschikte gebieden voor grootschalige windenergie zijn door het Rijk vastgelegd in 
een structuurvisie (Structuurvisie Wind op Land, vastgesteld 28 maart 2014): De door 
Windkoepel Groen getekende turbines langs de Hoge VaartNoord (boven de N307) bij 
Ketelhaven vallen buiten de SvWOL 2014).  

Het Regioplan wijkt ten opzichte van de SvWOL voor Windplan Groen op één onderdeel 
af. Dat betreft de plaatsingszones ten noorden van de Hanzeweg. In de SvWOL is hier 
geen zone opgenomen terwijl in het Regioplan hier een zone parallel aan de Hogevaart 
is opgenomen.  

Het Regioplan Wind is zoals eerder vermeld strijdig met eerdergenoemde structuurvisies 
en bestemmingsplannen.   

Het ontwerp Windplan Groen voldoet zelfs niet aan het regioplan: Ze plant hogere 
molens dan was afgesproken en ook wil ze molens buiten de afgesproken gebieden 
plaatsen. En de sanering van solitaire windmolens die moeten verdwijnen duurt langer. 
Gemeente en provincie hebben keer op keer de initiatiefnemers ruimte gegeven af te 
wijken van het Regioplan. 

We missen de bereidheid bij de gemeente en provincie om af te wijken van het 
Regioplan voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Ketelhaven en 
Biddinghuizen. De businesscase van deze bewoners is ronduit negatief.  
 
In het regioplan wind, en de Omgevingsverordening Flevoland moet worden opgenomen 
worden dat plaatsing van nieuwe windparken alleen mogelijk is op een afstand van 
tenminste 10 maal de tiphoogte van Ketelhaven  
 
De gemeenteraad van Dronten heeft bij het aannemen van het Voorkeursalternatief 
(VKA) in september 2018 zich ervan vergewist dat er geen onomkeerbare besluiten 
genomen zouden worden. Voortschrijdend inzicht bij de huidige ontwikkelingen 
rechtvaardigt een herziening van het Regioplan Wind en het Inpassingsplan Windplan 
Groen. 
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13. Er is geen noodzaak windturbines zo dicht op dorpskernen te plaatsen  

Flevoland doet al meer dan de taakstelling windenergie op land41. Bovendien hoeven de 
doelstellingen voor duurzame energie niet per definitie via windenergie te worden 
gerealiseerd. Volgens het rijksbeleid zijn de belangrijkste vormen van hernieuwbare 
energie in Nederland windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. 

Zo worden er ook 2 grote zonneparken gepland bij Flevonice (25 hectare)  en Dorhout 
Mees (85 hectare)42. Met de invulling van die twee locaties voldoet de gemeente Dronten 
aan de afspraak met de provincie om 110 hectare beschikbaar te stellen voor 
zonneparken, zonder dat er landbouwgrond verloren gaat. 

Zo als al eerder is voor gesteld door de VvE Ketelhaven kan worden overwogen de, de 
ecologische verbindingszone, een strook van 25 meter aan beide zijden van de Hoge 
Vaart te benutten door toepassen van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen prima 
landschappelijk worden ingepast daar er systemen verkrijgbaar zijn met een maximale 
hoogte van slechts 85 cm. Hierbij kan een haag worden toegepast on de zonnepanelen 
aan het directe zicht te onttrekken. Hierbij blijft het open landschap behouden en kan een 
vermogen van ca 30 MWp worden geïnstalleerd. 

Hierbij staat dan de duurzame opwekking van energie centraal en niet het economisch 
gewin van enkelen. De vergoedingen aan grondeigenaren zijn zo beter verdeeld en niet 
absurd hoog zoals bij windturbines.  

Bovendien is er nog veel ruimte op de daken van de schuren van de bij Windpark Hanze 
aangesloten ondernemers; van de vele daken van de initiatiefnemers aan de Ketelweg 
zijn er slechts een paar voorzien van zonnepanelen.  

 

14. Er is twijfel over de business case van Windplan Groen 

Verschillende fracties in zowel Provinciale Staten van Flevoland als de gemeente 
Dronten hebben zich al eerder afgevraagd of Windplan Groen financieel gezien wel 
solide is. Deze twijfel is alleen maar toegenomen nu Windplan Groen vanwege de regels 
voor Lelystad Airport twintig van de geplande windturbines heeft moeten schrappen.43 

Windplan Groen brengt schade toe aan de woon- en leefomgeving van de bewoners van 
Ketelhaven en Biddinghuizen, vermindert de waarde van de woningen en heeft een 
negatieve invloed op het open landschap en het Natuur Netwerk Nederland. 

Wij vinden dan ook dat de SDE+ subsidie niet toegekend moet worden aan Windplan 
Groen, een plan waarvan de noodzaak niet is aangetoond, een plan waarvan de 
businesscase twijfelachtig is en waarvan de negatieve impact op de woonkernen 
Ketelhaven en Biddinghuizen vast staat. 

                                                           
41 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html 
42 https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-
dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
43 https://dedrontenaar.nl/biddinghuizen/wethouder-gaat-windplan-groen-bevragen-over-windmolens-vlakbij-
de-dorpen 
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15. De MER is onvolledig 

• Insecten; In de MER is geen rekening gehouden met het effect dat windparken 
hebben op de insecten populatie. Windmolens zijn ten onrechte een blinde vlek in 
de discussie over de achteruitgang van insectenpopulaties. Voor het eerst heeft 
een Duitse studie berekend hoeveel zwevende beestjes zich te pletter vliegen in 
windparken. De uitkomsten „zijn zorgwekkend”, concludeert hoofdonderzoeker 
Franz Trieb. Jaarlijks zweeft er 24.000 ton aan insecten langs de rotorbladen van 
de ruim 31.000 Duitse windmolens. „Elk jaar blijft er 1200 ton aan vlinders en 
andere vliegende insecten als residu achter op de wieken. Dat windmolens een 
risico zijn voor trekvogels of vleermuizen was bekend. Dat geplette insecten een 
aanslag achterlaten op rotorbladen en zo de efficiëntie van windmolens 
beïnvloeden eveneens, stelt Trieb. „Dat heeft zelfs geleid tot een hele sector van 
schoonmaakbedrijven voor windparken. Maar wat het effect van de botsingen is 
voor de voedselketen of voor soortenpopulaties, dát is tot nu toe genegeerd.”44 
Een studie in het European Journal for Wildlife Research45, toont dat insecten 
sterk aangetrokken worden door de witte en lichtgrijze kleur van de turbines. 
 

• Roggebotveld; In de MER staat: “Binnen het plangebied van Windpark Groen 
zijn alleen gebieden aangewezen voor akkervogels. De aanwijzing leidt niet tot 
een additioneel beschermingsregime voor soorten of gebieden”  

 
Dit is onjuist. Het Natuurontwikkelingsproject Roggebotveld46 ligt in het 
plangebied! Het nieuwe gebied vormt een natte verbinding tussen de Hoge 
Vaarten het bosgebied Roggebotzand. Het is een belangrijke schakel in het 
ecologisch netwerk van de provincie. De verschillen in plantengroei maken het 
gebied van 60 ha interessant voor allerlei (roof)vogels en ook aantrekkelijk voor 
kikkers, vis en andere waterdieren. Er is dus wel degelijk kans op significant 
negatieve effecten. 

 

• Gebruiksfuncties; In de MER staat: “De aanleg en exploitatie van een windpark 
heeft invloed op de gebruiksfuncties in en rondom het plangebied omdat een deel 
van de ruimte in het plangebied niet langer gebruikt kan worden voor de huidige 
functies en doeleinden.  Voor windenergie (in een plangebied) wordt in dit 
hoofdstuk onderscheid gemaakt in 2 soorten ruimtegebruik: primair ruimtegebruik 
(bijvoorbeeld ruimte voor masten, civiele en elektrische werken) en secundair 
ruimtegebruik (bijvoorbeeld ruimte onder de wieken kan voor een agrarische 
functie worden gebruikt oftewel dubbelgebruik)”  

 
Er is ook nog een derde soort ruimtegebruik, dat een beoordeling verdient. Dat is 
de ruimte die bewoners gebruiken in hun woonomgeving in of grenzend aan een 
plangebied. De gebruiksfuncties voor de bewoners in dat gebied kunnen door een 
windpark ernstig worden verstoord.  
 

                                                           
44 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens 
45 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-010-0432-7 
46 https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-
2018.PDF 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-010-0432-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-010-0432-7
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-010-0432-7
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
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Als bewoners maken wij al vanaf het ontstaan van het Bungalowpark Ketelhaven 
gebruik van het zgn. “open landschap” (ongeschikt voor windturbines) met weidse 
uitzichten en omringd door Natura 2000 gebieden.  Daar hebben de bewoners 
flink in geïnvesteerd. De bewoners hebben in het ontwerp-Windplan Groen het 
karakter van hun omgeving in een snel tempo zien veranderen. Hun emoties 
worden niet waargenomen. Zij krijgen niks. De lusten en lasten zijn compleet 
scheef verdeeld.  
Om het ruimtegebruik door windturbines en bewoners verenigbaar te laten zijn, 
moeten daar dus mitigerende maatregelen voor worden genomen. Voor dat 
ruimtegebruik bestaan specifieke normen of regels. Daar moet zo’n initiatief van 
Windkoepel Groen aan getoetst worden. Niet alleen de bestaande specifieke 
normen en regels moeten worden getoetst.  
 

• Draagvlak en Leefomgeving; Bij de afweging van alternatieven (Zie Tabel14.1 
op blz. 275) moet ook “Draagvlak (leefomgeving) bewoners” mee genomen 
worden. 

 
• Wet natuurbescherming; Voor de onderbouwing van een ontheffingsaanvraag 

in het kader van Wet natuurbescherming is op een aantal punten meer 
detailinformatie nodig 

 

16. Een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten ontbreekt 

Los van het bovenstaande, meen ik dat een zorgvuldige afweging van de 
gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich zal brengen, 
ontbreekt. De nu al voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Wij stellen daarom bij deze zowel het 
bevoegd gezag als de initiatiefnemer aansprakelijk indien zij niet voldoen aan hun 
zorgplicht  

Uit de documentaire ‘Down Wind’47 uit Ontario, Canada en de documentaire ‘Infraschall- 
Unerhörter Lärm’48 uit Duitsland blijkt dat er wel degelijk negatieve effecten zijn van 
windturbines in de nabijheid van woningen. 

Uit de documentaires blijkt ook dat de psychische schade die bewoners zullen oplopen 
door het onverkoopbaar worden van hun woningen, niet moet worden onderschat. Gelet 
hierop verzoekt ik u om het gezondheidsaspect bij de vaststelling van het inpassingsplan 
zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan met een milieutoets. 

Bestuurders en planontwikkelaars hebben gezondheidseffecten van een ruimtelijke 
ontwikkeling niet altijd scherp op het netvlies. Het niet voor handen hebben van geschikte 
instrumenten wordt vaak genoemd door bestuurders. Ook als er nu onvoldoende 
juridische basis is voor het toepassen van het voorzorgsprincipe in de ontwerpfase van 
Windplan Groen en waarvoor (nog) geen (Nederlandse) wetenschappelijke basis 

                                                           
47 https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88  
48 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-
100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s 

https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
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voorhanden is, kunnen internationale onderzoeken niet door de overheid en 
initiatiefnemers van windenergie  worden genegeerd. 

 

Tot slot 

Voor zover u wel tot vaststelling van het inpassingsplan over zou gaan, verzoek ik u om dat 
dan in ieder geval te doen met inachtneming van deze zienswijze. 

 

Hoogachtend, 

 

 

……………………………………………………..Ondertekening. 

 

 

Naam: ………………………………………… 

Adres: ..……………………………………… 

Woonplaats: ….………………………….. 
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Zienswijze ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen 
 
 
 
Aan: 

 

Bureau Energieprojecten, 

Inspraakpunt Windplan Groen 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

 

Datum, …………………………….. 2019 

 

Naam:………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………….. 

Woonplaats: …………………………………………… 

 

 

Van 26 april tot en met 6 juni 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen 
indienen. Het ministerie ontvangt uw zienswijze bij voorkeur via het digitale 
reactieformulier. (Te vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-
energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen of via 
Google zoeken naar “windplan groen rvo”) 

Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.  

U kunt uw zienswijze ook sturen naar: 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windplan Groen 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door 
op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 
(070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden 
doorgestuurd naar de bevoegde gezagen. 

  

https://respons.itera.nl/Formulier/Windplan%20Groen%20OB
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen
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Excellentie, 
 
U heeft het Ontwerp Inpassingsplan Windplan Groen tot 6 juni 2019 ter inzage gelegd. U 
geeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij Windplan Groen. Als 
bewoner van de woonkern Ketelhaven maak ik daar graag gebruik van. 
 
In het Ontwerp Inpassingsplan Windplan Groen is het voornemen bekend gemaakt voor het 
plaatsen van de hoogste windturbines van Nederland van 249 meter hoogte op een afstand 
van minder dan 900 meter van Ketelhaven.  
 
Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie, vind ik, net zoals  
gedeputeerde staten van Flevoland1, dat Windplan Groen moeten kunnen rekenen op 
maatschappelijk draagvlak. Dus óók bij de direct omwonenden. 
 
Ik ben van mening dat het draagvlak voor Windplan Groen bij de woonkern Ketelhaven 
volstrekt onvoldoende is en dat de plaatsingszone bij de Hogevaart moet worden aangepast 
tot een afstand van minimaal 10x de tiphoogte van Ketelhaven. 
 
1. Het maatschappelijk draagvlak voor Windplan Groen ontbreekt.  

 
a. Omwonenden en bewoners zijn veel te laat betrokken 

De realisatie van Windplan Groen is zeer ingrijpend voor Ketelhaven. We krijgen te 
maken met een sterke aantasting van onze woon en leefomgeving, vermindering van het 
woongenot een aanzienlijke waardedaling van onze woningen dreigt.  
 
Vanaf het eerste begin is in het Regioplan Wind en in Windplan Groen, onvoldoende 
rekening gehouden met de leefomgeving en zeggenschap van bewoners van 
Ketelhaven. De gemeenteraad van Dronten heeft in september 2018 dat gegeven erkend 
(ook voor Swifterbant en Biddinghuizen).  
 

b. Lusten en lasten zijn volstrekt scheef verdeeld 
De lusten en de lasten van het plan zijn volstrekt scheef verdeeld. De financiële belangen 
en baten voor de projectontwikkelaar en de grondeigenaren na realisatie zijn enorm 
groot. De direct omwonenden betalen de prijs. 
 

c. Burgers en politiek hebben per definitie informatie - achterstand 
De materie rondom windparken is zo complex, dat overzicht alleen voor behouden lijkt 
aan professionals die als belanghebbende dagelijks met het onderwerp bezig zijn. 
Burgers en politiek staan hierdoor per definitie op achterstand over de plannen.  
 
De vraag is of informatie altijd wel tijdig, juist, begrijpelijk en volledig ter beschikking 
gesteld is aan zowel de politiek voor besluitvorming als aan omwonenden als 
belanghebbenden. Onze ervaring is dat dat niet het geval was en is. 
 
Ook de complexiteit van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente, 
provincie, rijk en initiatiefnemers maakt de zaak voor zeggenschap en invloed van 
omwonenden heel lastig. 
 

d. De sociale cohesie in de samenleving  staat onder druk 
We zien dat de komst van windparken gemeenschappen uit elkaar drijft. In het voorjaar 
2019 loopt het in Groningen en Drenthe al behoorlijk uit de hand met dreigementen. Dit 

                                                           
1 https://www.flevoland.nl/getmedia/9ace47d2-279f-45b2-819d-
d1620e7b7494/Ontwerp_besluittekst_1e_wijziging_Omgevingsverordening_Windplan_Groen.pdf 

https://www.flevoland.nl/getmedia/9ace47d2-279f-45b2-819d-d1620e7b7494/Ontwerp_besluittekst_1e_wijziging_Omgevingsverordening_Windplan_Groen.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/9ace47d2-279f-45b2-819d-d1620e7b7494/Ontwerp_besluittekst_1e_wijziging_Omgevingsverordening_Windplan_Groen.pdf
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gegeven is niet goed te praten, maar het is wel een signaal hoe de zaken rond 
windparken escaleren als omwonenden geen enkele invloed ervaren. Ook in de 
gemeente Dronten ontstaat hierom onrust. 
 
Als er niet meer aandacht is of komt om de lasten van de omwonenden te verlichten en 
meer in evenwicht te brengen met de lusten van de projectontwikkelaar en 
grondeigenaren, heeft dit geen goede invloed op de samenleving.  
Daar maak ik me ernstig zorgen over. 
 

e. De megahoge windturbines komen veel te dicht bij Ketelhaven te staan 
De Raad van State hanteert in een uitspraak het criterium van 10x de tiphoogte2 omdat 
‘op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel geen andere gevolgen 
van enige betekenis van het windpark zijn te verwachten, zoals geluid- of 
slagschaduwhinder van enige betekenis’.  
 
Deze stellingname is een erkenning dat er binnen deze afstand mogelijk wèl hinder van 
betekenis is. Ik vind dat er daarom geen windturbines binnen 10x de tiphoogte (2490 
meter) van de woonkern Ketelhaven mogen worden gerealiseerd. 

2. Het gebied ten noorden van de Hanzeweg moet vrij blijven van windturbines  
 

a. Het is in strijd is met eerdere plannen: 
Het voornemen om turbines te plaatsen ten noorden van de N307 is in strijd met allerlei 
eerdere en nog steeds geldende plannen voor dit gebied.  

• Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL), 2014  
• Structuurvisie gemeente Dronten, Plan 2030 
• Bestemmingsplan Ketelhaven-binnendijks 8040 
• De EHS Flevoland 
• Wezenlijke kenmerken en waarden EHS gemeente Dronten 
• Ontwerp wezenlijke kenmerken en waarden Natuur Netwerk Nederland 
• EU guidance on wind energy development in accordance with the EU nature 

legislation. 
 
Het ontwerp Windplan Groen voldoet inmiddels zelfs niet meer aan het Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland:  ze plant hogere molens dan was 
afgesproken en ook wil ze molens buiten de afgesproken gebieden plaatsen. En de 
sanering van solitaire windmolens die moeten verdwijnen duurt langer. Gemeente en 
provincie hebben keer op keer de initiatiefnemers ruimte gegeven af te wijken van het 
Regioplan. 
 
We missen de bereidheid bij de gemeente en provincie om af te wijken van het 
Regioplan voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Ketelhaven en 
Biddinghuizen.  
Politici (ook Nederlandse) spreken over het leren van lessen van de realisatie van 
eerdere windparken. Dat zie ik graag in de praktijk gebracht worden.   
 
Ik verzoek u om het Regioplan Wind, het inpassingsplan Windplan Groen en de 
Omgevingsverordening Flevoland aan te passen ten gunste van omwonenden. 
 
 
 
 

                                                           
2 https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/ 

https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/
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b. Het gebied wordt omsloten door natuurgebieden  
Het gebied boven de Hanzeweg is een gebied met bijzondere kenmerken: het  wordt aan 
3 kanten omsloten door gebieden die allemaal onderdeel zijn van het Natuur Netwerk 
Nederland.  
 
Het Vossemeer, het Ketelmeer, het Roggebotveld, het Roggebotzand en de Hogevaart 
(een ecologische verbindingszone van nationaal belang) zijn allemaal gebieden waar een 
“nee, tenzij”  beleid geldt  en de natuur voorrang heeft boven andere belangen.  
 
Er moet volgens Europese richtlijnen worden aangetoond dat het project geen negatieve 
effecten heeft op de natuur en dat er ècht geen andere alternatieven zijn. Dit is niet 
serieus genoeg onderzocht.  
 
 

3. Windturbines hebben een negatief effect op de leefomgeving van direct 
omwonenden.  
 

a. De akoestische kwaliteit Ketelhaven verslechtert 
In Nederland is één algemene norm voor het geluid van windturbines. Deze norm is gelijk 
voor zowel een industriegebied als voor het stille platteland.  
 
Volgens het Ontwerp inpassingsplan Windplan Groen verslechtert de akoestische 
kwaliteit van de woonomgeving in Ketelhaven van “zeer goed3” naar “redelijk”. Dit 
betekent dat de geluidsbelasting in Ketelhaven gaat toenemen zodat het in Ketelhaven 
vrijwel nooit meer stil zal zijn. 
Uit onderzoek van TNO4 blijkt dat er ook bij een afstand van een windturbine van 900 
meter tot een woning sprake zal zijn van geluidshinder en slaapverstoring.  Dat is zeer 
bezwaarlijk. 
 

b. Infra-geluid van windturbines  
Naast het hoorbare geluid is er ook onhoorbaar infrageluid5.  Er zijn aanwijzingen dat het 
infrageluid van windturbines een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen6 en 
dieren. 
Om die negatieve gevolgen voor mens en dier te voorkomen zouden windturbines niet 
nabij woonkernen en bedrijven met intensieve veehouderij geplaatst mogen worden. 
 

c. Horizonvervuiling 
Ketelhaven krijgt te maken met ernstige horizonvervuiling. 
We twijfelen sterk over de indruk die de visualisatie van Windkoepel Groen oplevert. De 
werkelijkheid is immers veel imposanter dan de foto. Dat is tevens de indruk bij de 
windturbines ten zuiden van Urk, die ‘maar’ 198 meter hoog zijn.  
 
De impact van de windturbines in het landschap op basis van fotografische visualisaties 
mag niet onderschat worden.  
 
 
 

                                                           
3 https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php op Boslaan 83 
4 https://www.tno.nl/media/2187/hinder_door_geluid_van_windturbines.pdf 
5 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-
100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s 
6 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm 

https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
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d. Waardedaling van woningen  

“Genieten van rust, ruimte, water en natuur” zo wordt Ketelhaven aangeprezen bij 
makelaars.  Maar als Windplan Groen volgens het voorliggende inpassingsplan wordt 
uitgevoerd  is dat niet meer het geval.  
 
Bij realisatie van Windplan Groen zal het uitzicht gedomineerd worden door een 
industrieel windpark met windturbines van 249 meter hoog. Dit is royaal hoger dan de 
allerhoogste gebouwen in Nederland (zoals de Euromast met 185m).  
 
’s Nachts zal de omgeving gedomineerd worden door knipperende rode lichten.  
 
Dat er sprake is van daadwerkelijke waardedaling van woningen wordt mede aangetoond 
door jurisprudentie7, waaruit blijkt dat woningen 10-43% dalen in waarde. Deze 
waardedaling wordt niet voldoende gecompenseerd door de planschaderegeling.  
De businesscase van omwonenden blijft ronduit negatief.  
. 

e. Psychische effecten voor omwonenden  
Uit Canadese8 en Duitse documentaires 9 blijkt dat er zeer zeker negatieve effecten zijn 
van windturbines in de nabijheid van woningen. Uit de documentaires blijkt ook dat de 
psychische schade die bewoners oplopen (bv door het onverkoopbaar worden van hun 
woningen) niet moet worden onderschat.  
 
Gelet hierop verzoek ik u om het leefbaarheids- en gezondheidsaspect bij de vaststelling 
van het inpassingsplan zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan 
met procedure- en milieutoetsen. 
 

f. Bewoners van Ketelhaven worden dubbel benadeeld 
Op 31 maart 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad van kracht geworden.  
De bewoners van Ketelhaven krijgen te maken met geluidsoverlast van zowel luchthaven 
Lelystad10 als van de windturbines van Windplan Groen11. 
 
Hoe dubbelzinnig kan het zijn: Er worden windturbines gebouwd om 
klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen, die in de achtertuin van Ketelhaven 
geplaatst gaan worden. En tegelijkertijd krijgt Ketelhaven extra Co2 en fijnstof uitstoot 
van de luchtvaart over diezelfde achtertuin gestrooid. 
 

g. De illusie van het stiltegebied 
De dubbelzinnigheid geldt ook voor een mogelijk alternatieve locatie van windturbines bij 
de Hondtocht Noord. Er mogen daar niet meer windturbines geplaatst worden omdat het 
een stiltegebied betreft. Tegelijkertijd liggen de vliegroutes van Lelystad Airport over of 
vlak naast dit stiltegebied. Die geluidsbelasting is hoger dan windturbines!  
 
Hoe krom kan het zijn?   
 
 

                                                           
7 http://www.windmolenoverlast.nl/woz-waarde/?lang=nl 
8 https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88  
9 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-
100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s 
10 https://www.belevingsvlucht.nl/documenten/default.aspx#folder=1034010 
11 Inpassingsplan windplan groen 

http://www.windmolenoverlast.nl/woz-waarde/?lang=nl
https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
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4. Er is geen noodzaak voor de realisatie van Windpark Hanze (boven de N307) 
 
Winddoelstellingen uit de Monitor Wind Op Land worden al ruimschoots (14,5% boven 
doelstelling) gehaald. Dit komt voornamelijk door extra projecten in Flevoland, Zuid-
Holland en Groningen.12 
 
Doelstellingen voor duurzame energie hoeven niet per definitie via windenergie te 
worden gerealiseerd. Volgens het rijksbeleid zijn de belangrijkste vormen van 
hernieuwbare energie in Nederland windenergie, zonne-energie, bio-energie en 
aardwarmte. 
 
Dronten doet ook volop mee met 2 grote zonneparken, gepland bij Flevonice en Dorhout 
Mees.13  Bovendien is er nog heel veel ruimte voor zonnepanelen op daken van de 
schuren van de bij windpark Hanze aangesloten ondernemers… Laten ondernemers die 
voor duurzame energie zijn die ruimte beter benutten! 
 
Er is voor de provincie Flevoland helemaal geen noodzaak om ‘het beste windpark-
jongetje van de klas te zijn’. Er zijn nog zoveel alternatieven mogelijk! 
 
 

5. De MER is onvolledig 
 
In de MER missen we de aandacht voor:   

• Insecten; In de MER is geen rekening gehouden met het effect dat windparken 
hebben op de insecten populatie. Windmolens zijn ten onrechte een blinde vlek in 
de discussie over de achteruitgang van insectenpopulaties.  Elk jaar blijft er 1200 
ton aan vlinders en andere vliegende insecten als residu achter op de wieken.14. 

• Roggebotveld;  
In de MER wordt gesteld dat het Natuurontwikkelingsproject Roggebotveld15 geen 
gevolgen heeft voor Windplan Groen. Dat is onjuist. Het redelijk nieuwe gebied 
vormt een natte verbinding tussen de Hoge Vaart en het bosgebied 
Roggebotzand. Het is een belangrijke schakel in het ecologisch netwerk van de 
provincies Flevoland en Overijssel.  

• Gebruiksfunctie leefomgeving; In de MER wordt geen aandacht besteed aan 
de leefomgeving van omwonenden.  
Bewoners die een woning gekocht hebben in Ketelhaven hebben expliciet voor 
deze locatie gekozen met rust, ruimte en natuur. We zien in het ontwerp-
Windplan Groen het karakter van onze omgeving in een snel tempo veranderen. 

 
Niet alleen de bestaande specifieke milieu- en windparknormen en regels moeten 
worden getoetst. Ook het draagvlak en de leefomgeving.16  

 
 
 

                                                           
12 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html 
13 https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-
dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
14 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens 
15 https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-
2018.PDF 
16 MER, Zie Tabel14.1 op blz 275 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html
https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
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6. De business case van Windplan Groen en Subsidies  
Verschillende fracties in zowel Provinciale Staten van Flevoland als de gemeente 
Dronten hebben zich al eerder afgevraagd of Windplan Groen financieel gezien wel 
solide is. Subsidies (overheidsgelden) zijn een drijvende factor bij realisatie. 
 
Windplan Groen stelde van meet af aan dat er geen enkele van de 109 windturbines 
gemist kon worden vanwege de krappe businesscase.  In maart 2019 bleken er wel 20 
windturbines bij Airport Lelystad geschrapt te kunnen worden en dat de businesscase 
nog steeds haalbaar is voor Windplan Groen.17  
 
Waarom kunnen de dichtstbijzijnde windturbines de woonkernen dan niet vervallen? Er 
lijkt zo eerder sprake van onwil dan van een onmogelijkheid.  
 
Wij vinden dan ook dat overheidssubsidies (SDE+) niet toegekend moet worden aan een 
plan waarvan de noodzaak niet is aangetoond, waarvan de businesscase twijfelachtig is 
en waarvan de negatieve impact op woonkernen zoals Ketelhaven en Biddinghuizen vast 
staat. 

 
 
7. Er zijn maatwerkvoorschriften nodig om de hinder van omwonenden te beperken 

Ongeacht waar de windturbines uiteindelijk geplaatst worden, voor èlke omwonende is  
van belang dat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. 
 
In de vergunningen is onvoldoende gewaarborgd dat de windturbines moeten aansluiten 
bij de best beschikbare technieken (BBT).  
Als enige vorm van inspraak op de keuze van het type windturbine niet mogelijk is, dient 
op zijn minst gewaarborgd te worden dat die windturbines wèl voldoen aan de BBT. 
 

 Daarom vraag ik: 
a. De afstand van een industriële windturbine tot de woonkern Ketelhaven moet 

minimaal 10 maal de tiphoogte zijn. 
b. De hinder door obstakel verlichting dient met de BBT zoveel mogelijk beperkt te 

worden. 
c. De geluidshinder dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 
d. De hinder als gevolg van slagschaduw dient gehandhaafd te worden op 0-uren 

(zoals toegezegd door Windkoepel Groen) 
 

 
Tot slot 
Gelet op deze argumenten verzoek ik u - als u tot vaststelling van het inpassingsplan over 
zou gaan- niet slechts te volstaan met procedure- en milieutoetsen en andere norm-toetsen, 
maar ook de leefbaarheidsaspecten en beleving van omwonenden mee te nemen. 
 

Hoogachtend, 

Ondertekening: 

Naam:…………………………………………… 

                                                           
17 https://dedrontenaar.nl/biddinghuizen/wethouder-gaat-windplan-groen-bevragen-over-windmolens-vlakbij-
de-dorpen 
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Zienswijze ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen 
 
 
 
Aan: 

 

Bureau Energieprojecten, 

Inspraakpunt Windplan Groen 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

 

Datum, …………………………….. 2019 

 

Naam:………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………….. 

Woonplaats: …………………………………………… 

 

 

Van 26 april tot en met 6 juni 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen 
indienen. Het ministerie ontvangt uw zienswijze bij voorkeur via het digitale 
reactieformulier. (Te vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-
energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen of via 
Google zoeken naar “windplan groen rvo”) 

Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.  

U kunt uw zienswijze ook sturen naar: 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windplan Groen 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door 
op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 
(070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden 
doorgestuurd naar de bevoegde gezagen. 

  

https://respons.itera.nl/Formulier/Windplan%20Groen%20OB
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen
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Excellentie, 
 
U heeft het Ontwerp Inpassingsplan Windplan Groen tot 6 juni 2019 ter inzage gelegd. U 
geeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij Windplan Groen. Als 
bewoner van de woonkern Ketelhaven maak ik daar graag gebruik van. 
 
In het Ontwerp Inpassingsplan Windplan Groen is het voornemen bekend gemaakt voor het 
plaatsen van de hoogste windturbines van Nederland van 249 meter hoogte op een afstand 
van minder dan 900 meter van Ketelhaven.  
 
Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie, vind ik, net zoals  
gedeputeerde staten van Flevoland1, dat Windplan Groen moeten kunnen rekenen op 
maatschappelijk draagvlak. Dus óók bij de direct omwonenden. 
 
Ik ben van mening dat het draagvlak voor Windplan Groen bij de woonkern Ketelhaven 
volstrekt onvoldoende is en dat de plaatsingszone bij de Hogevaart moet worden aangepast 
tot een afstand van minimaal 10x de tiphoogte van Ketelhaven. 
 
1. Het maatschappelijk draagvlak voor Windplan Groen ontbreekt.  

 
a. Omwonenden en bewoners zijn veel te laat betrokken 

De realisatie van Windplan Groen is zeer ingrijpend voor Ketelhaven. We krijgen te 
maken met een sterke aantasting van onze woon en leefomgeving, vermindering van het 
woongenot een aanzienlijke waardedaling van onze woningen dreigt.  
 
Vanaf het eerste begin is in het Regioplan Wind en in Windplan Groen, onvoldoende 
rekening gehouden met de leefomgeving en zeggenschap van bewoners van 
Ketelhaven. De gemeenteraad van Dronten heeft in september 2018 dat gegeven erkend 
(ook voor Swifterbant en Biddinghuizen).  
 

b. Lusten en lasten zijn volstrekt scheef verdeeld 
De lusten en de lasten van het plan zijn volstrekt scheef verdeeld. De financiële belangen 
en baten voor de projectontwikkelaar en de grondeigenaren na realisatie zijn enorm 
groot. De direct omwonenden betalen de prijs. 
 

c. Burgers en politiek hebben per definitie informatie - achterstand 
De materie rondom windparken is zo complex, dat overzicht alleen voor behouden lijkt 
aan professionals die als belanghebbende dagelijks met het onderwerp bezig zijn. 
Burgers en politiek staan hierdoor per definitie op achterstand over de plannen.  
 
De vraag is of informatie altijd wel tijdig, juist, begrijpelijk en volledig ter beschikking 
gesteld is aan zowel de politiek voor besluitvorming als aan omwonenden als 
belanghebbenden. Onze ervaring is dat dat niet het geval was en is. 
 
Ook de complexiteit van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente, 
provincie, rijk en initiatiefnemers maakt de zaak voor zeggenschap en invloed van 
omwonenden heel lastig. 
 

d. De sociale cohesie in de samenleving  staat onder druk 
We zien dat de komst van windparken gemeenschappen uit elkaar drijft. In het voorjaar 
2019 loopt het in Groningen en Drenthe al behoorlijk uit de hand met dreigementen. Dit 

                                                           
1 https://www.flevoland.nl/getmedia/9ace47d2-279f-45b2-819d-
d1620e7b7494/Ontwerp_besluittekst_1e_wijziging_Omgevingsverordening_Windplan_Groen.pdf 

https://www.flevoland.nl/getmedia/9ace47d2-279f-45b2-819d-d1620e7b7494/Ontwerp_besluittekst_1e_wijziging_Omgevingsverordening_Windplan_Groen.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/9ace47d2-279f-45b2-819d-d1620e7b7494/Ontwerp_besluittekst_1e_wijziging_Omgevingsverordening_Windplan_Groen.pdf
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gegeven is niet goed te praten, maar het is wel een signaal hoe de zaken rond 
windparken escaleren als omwonenden geen enkele invloed ervaren. Ook in de 
gemeente Dronten ontstaat hierom onrust. 
 
Als er niet meer aandacht is of komt om de lasten van de omwonenden te verlichten en 
meer in evenwicht te brengen met de lusten van de projectontwikkelaar en 
grondeigenaren, heeft dit geen goede invloed op de samenleving.  
Daar maak ik me ernstig zorgen over. 
 

e. De megahoge windturbines komen veel te dicht bij Ketelhaven te staan 
De Raad van State hanteert in een uitspraak het criterium van 10x de tiphoogte2 omdat 
‘op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel geen andere gevolgen 
van enige betekenis van het windpark zijn te verwachten, zoals geluid- of 
slagschaduwhinder van enige betekenis’.  
 
Deze stellingname is een erkenning dat er binnen deze afstand mogelijk wèl hinder van 
betekenis is. Ik vind dat er daarom geen windturbines binnen 10x de tiphoogte (2490 
meter) van de woonkern Ketelhaven mogen worden gerealiseerd. 

2. Het gebied ten noorden van de Hanzeweg moet vrij blijven van windturbines  
 

a. Het is in strijd is met eerdere plannen: 
Het voornemen om turbines te plaatsen ten noorden van de N307 is in strijd met allerlei 
eerdere en nog steeds geldende plannen voor dit gebied.  

• Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL), 2014  
• Structuurvisie gemeente Dronten, Plan 2030 
• Bestemmingsplan Ketelhaven-binnendijks 8040 
• De EHS Flevoland 
• Wezenlijke kenmerken en waarden EHS gemeente Dronten 
• Ontwerp wezenlijke kenmerken en waarden Natuur Netwerk Nederland 
• EU guidance on wind energy development in accordance with the EU nature 

legislation. 
 
Het ontwerp Windplan Groen voldoet inmiddels zelfs niet meer aan het Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland:  ze plant hogere molens dan was 
afgesproken en ook wil ze molens buiten de afgesproken gebieden plaatsen. En de 
sanering van solitaire windmolens die moeten verdwijnen duurt langer. Gemeente en 
provincie hebben keer op keer de initiatiefnemers ruimte gegeven af te wijken van het 
Regioplan. 
 
We missen de bereidheid bij de gemeente en provincie om af te wijken van het 
Regioplan voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Ketelhaven en 
Biddinghuizen.  
Politici (ook Nederlandse) spreken over het leren van lessen van de realisatie van 
eerdere windparken. Dat zie ik graag in de praktijk gebracht worden.   
 
Ik verzoek u om het Regioplan Wind, het inpassingsplan Windplan Groen en de 
Omgevingsverordening Flevoland aan te passen ten gunste van omwonenden. 
 
 
 
 

                                                           
2 https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/ 

https://www.raadvanstate.nl/@112058/201709490-1-r6/
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b. Het gebied wordt omsloten door natuurgebieden  
Het gebied boven de Hanzeweg is een gebied met bijzondere kenmerken: het  wordt aan 
3 kanten omsloten door gebieden die allemaal onderdeel zijn van het Natuur Netwerk 
Nederland.  
 
Het Vossemeer, het Ketelmeer, het Roggebotveld, het Roggebotzand en de Hogevaart 
(een ecologische verbindingszone van nationaal belang) zijn allemaal gebieden waar een 
“nee, tenzij”  beleid geldt  en de natuur voorrang heeft boven andere belangen.  
 
Er moet volgens Europese richtlijnen worden aangetoond dat het project geen negatieve 
effecten heeft op de natuur en dat er ècht geen andere alternatieven zijn. Dit is niet 
serieus genoeg onderzocht.  
 
 

3. Windturbines hebben een negatief effect op de leefomgeving van direct 
omwonenden.  
 

a. De akoestische kwaliteit Ketelhaven verslechtert 
In Nederland is één algemene norm voor het geluid van windturbines. Deze norm is gelijk 
voor zowel een industriegebied als voor het stille platteland.  
 
Volgens het Ontwerp inpassingsplan Windplan Groen verslechtert de akoestische 
kwaliteit van de woonomgeving in Ketelhaven van “zeer goed3” naar “redelijk”. Dit 
betekent dat de geluidsbelasting in Ketelhaven gaat toenemen zodat het in Ketelhaven 
vrijwel nooit meer stil zal zijn. 
Uit onderzoek van TNO4 blijkt dat er ook bij een afstand van een windturbine van 900 
meter tot een woning sprake zal zijn van geluidshinder en slaapverstoring.  Dat is zeer 
bezwaarlijk. 
 

b. Infra-geluid van windturbines  
Naast het hoorbare geluid is er ook onhoorbaar infrageluid5.  Er zijn aanwijzingen dat het 
infrageluid van windturbines een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen6 en 
dieren. 
Om die negatieve gevolgen voor mens en dier te voorkomen zouden windturbines niet 
nabij woonkernen en bedrijven met intensieve veehouderij geplaatst mogen worden. 
 

c. Horizonvervuiling 
Ketelhaven krijgt te maken met ernstige horizonvervuiling. 
We twijfelen sterk over de indruk die de visualisatie van Windkoepel Groen oplevert. De 
werkelijkheid is immers veel imposanter dan de foto. Dat is tevens de indruk bij de 
windturbines ten zuiden van Urk, die ‘maar’ 198 meter hoog zijn.  
 
De impact van de windturbines in het landschap op basis van fotografische visualisaties 
mag niet onderschat worden.  
 
 
 

                                                           
3 https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php op Boslaan 83 
4 https://www.tno.nl/media/2187/hinder_door_geluid_van_windturbines.pdf 
5 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-
100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s 
6 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm 

https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
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d. Waardedaling van woningen  

“Genieten van rust, ruimte, water en natuur” zo wordt Ketelhaven aangeprezen bij 
makelaars.  Maar als Windplan Groen volgens het voorliggende inpassingsplan wordt 
uitgevoerd  is dat niet meer het geval.  
 
Bij realisatie van Windplan Groen zal het uitzicht gedomineerd worden door een 
industrieel windpark met windturbines van 249 meter hoog. Dit is royaal hoger dan de 
allerhoogste gebouwen in Nederland (zoals de Euromast met 185m).  
 
’s Nachts zal de omgeving gedomineerd worden door knipperende rode lichten.  
 
Dat er sprake is van daadwerkelijke waardedaling van woningen wordt mede aangetoond 
door jurisprudentie7, waaruit blijkt dat woningen 10-43% dalen in waarde. Deze 
waardedaling wordt niet voldoende gecompenseerd door de planschaderegeling.  
De businesscase van omwonenden blijft ronduit negatief.  
. 

e. Psychische effecten voor omwonenden  
Uit Canadese8 en Duitse documentaires 9 blijkt dat er zeer zeker negatieve effecten zijn 
van windturbines in de nabijheid van woningen. Uit de documentaires blijkt ook dat de 
psychische schade die bewoners oplopen (bv door het onverkoopbaar worden van hun 
woningen) niet moet worden onderschat.  
 
Gelet hierop verzoek ik u om het leefbaarheids- en gezondheidsaspect bij de vaststelling 
van het inpassingsplan zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan 
met procedure- en milieutoetsen. 
 

f. Bewoners van Ketelhaven worden dubbel benadeeld 
Op 31 maart 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad van kracht geworden.  
De bewoners van Ketelhaven krijgen te maken met geluidsoverlast van zowel luchthaven 
Lelystad10 als van de windturbines van Windplan Groen11. 
 
Hoe dubbelzinnig kan het zijn: Er worden windturbines gebouwd om 
klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen, die in de achtertuin van Ketelhaven 
geplaatst gaan worden. En tegelijkertijd krijgt Ketelhaven extra Co2 en fijnstof uitstoot 
van de luchtvaart over diezelfde achtertuin gestrooid. 
 

g. De illusie van het stiltegebied 
De dubbelzinnigheid geldt ook voor een mogelijk alternatieve locatie van windturbines bij 
de Hondtocht Noord. Er mogen daar niet meer windturbines geplaatst worden omdat het 
een stiltegebied betreft. Tegelijkertijd liggen de vliegroutes van Lelystad Airport over of 
vlak naast dit stiltegebied. Die geluidsbelasting is hoger dan windturbines!  
 
Hoe krom kan het zijn?   
 
 

                                                           
7 http://www.windmolenoverlast.nl/woz-waarde/?lang=nl 
8 https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88  
9 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-
100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s 
10 https://www.belevingsvlucht.nl/documenten/default.aspx#folder=1034010 
11 Inpassingsplan windplan groen 

http://www.windmolenoverlast.nl/woz-waarde/?lang=nl
https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s
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4. Er is geen noodzaak voor de realisatie van Windpark Hanze (boven de N307) 
 
Winddoelstellingen uit de Monitor Wind Op Land worden al ruimschoots (14,5% boven 
doelstelling) gehaald. Dit komt voornamelijk door extra projecten in Flevoland, Zuid-
Holland en Groningen.12 
 
Doelstellingen voor duurzame energie hoeven niet per definitie via windenergie te 
worden gerealiseerd. Volgens het rijksbeleid zijn de belangrijkste vormen van 
hernieuwbare energie in Nederland windenergie, zonne-energie, bio-energie en 
aardwarmte. 
 
Dronten doet ook volop mee met 2 grote zonneparken, gepland bij Flevonice en Dorhout 
Mees.13  Bovendien is er nog heel veel ruimte voor zonnepanelen op daken van de 
schuren van de bij windpark Hanze aangesloten ondernemers… Laten ondernemers die 
voor duurzame energie zijn die ruimte beter benutten! 
 
Er is voor de provincie Flevoland helemaal geen noodzaak om ‘het beste windpark-
jongetje van de klas te zijn’. Er zijn nog zoveel alternatieven mogelijk! 
 
 

5. De MER is onvolledig 
 
In de MER missen we de aandacht voor:   

• Insecten; In de MER is geen rekening gehouden met het effect dat windparken 
hebben op de insecten populatie. Windmolens zijn ten onrechte een blinde vlek in 
de discussie over de achteruitgang van insectenpopulaties.  Elk jaar blijft er 1200 
ton aan vlinders en andere vliegende insecten als residu achter op de wieken.14. 

• Roggebotveld;  
In de MER wordt gesteld dat het Natuurontwikkelingsproject Roggebotveld15 geen 
gevolgen heeft voor Windplan Groen. Dat is onjuist. Het redelijk nieuwe gebied 
vormt een natte verbinding tussen de Hoge Vaart en het bosgebied 
Roggebotzand. Het is een belangrijke schakel in het ecologisch netwerk van de 
provincies Flevoland en Overijssel.  

• Gebruiksfunctie leefomgeving; In de MER wordt geen aandacht besteed aan 
de leefomgeving van omwonenden.  
Bewoners die een woning gekocht hebben in Ketelhaven hebben expliciet voor 
deze locatie gekozen met rust, ruimte en natuur. We zien in het ontwerp-
Windplan Groen het karakter van onze omgeving in een snel tempo veranderen. 

 
Niet alleen de bestaande specifieke milieu- en windparknormen en regels moeten 
worden getoetst. Ook het draagvlak en de leefomgeving.16  

 
 
 

                                                           
12 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html 
13 https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-
dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
14 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens 
15 https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-
2018.PDF 
16 MER, Zie Tabel14.1 op blz 275 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-68.html
https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://flevopost.nl/artikel/1013051/volop-ruimte-voor-de-zon-in-de-gemeente-dronten.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
https://www.flevoland.nl/getmedia/5beefaa7-c0c2-4632-921c-a738599be250/Natuurbeheerplan-Flevoland-2018.PDF
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6. De business case van Windplan Groen en Subsidies  
Verschillende fracties in zowel Provinciale Staten van Flevoland als de gemeente 
Dronten hebben zich al eerder afgevraagd of Windplan Groen financieel gezien wel 
solide is. Subsidies (overheidsgelden) zijn een drijvende factor bij realisatie. 
 
Windplan Groen stelde van meet af aan dat er geen enkele van de 109 windturbines 
gemist kon worden vanwege de krappe businesscase.  In maart 2019 bleken er wel 20 
windturbines bij Airport Lelystad geschrapt te kunnen worden en dat de businesscase 
nog steeds haalbaar is voor Windplan Groen.17  
 
Waarom kunnen de dichtstbijzijnde windturbines de woonkernen dan niet vervallen? Er 
lijkt zo eerder sprake van onwil dan van een onmogelijkheid.  
 
Wij vinden dan ook dat overheidssubsidies (SDE+) niet toegekend moet worden aan een 
plan waarvan de noodzaak niet is aangetoond, waarvan de businesscase twijfelachtig is 
en waarvan de negatieve impact op woonkernen zoals Ketelhaven en Biddinghuizen vast 
staat. 

 
 
7. Er zijn maatwerkvoorschriften nodig om de hinder van omwonenden te beperken 

Ongeacht waar de windturbines uiteindelijk geplaatst worden, voor èlke omwonende is  
van belang dat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. 
 
In de vergunningen is onvoldoende gewaarborgd dat de windturbines moeten aansluiten 
bij de best beschikbare technieken (BBT).  
Als enige vorm van inspraak op de keuze van het type windturbine niet mogelijk is, dient 
op zijn minst gewaarborgd te worden dat die windturbines wèl voldoen aan de BBT. 
 

 Daarom vraag ik: 
a. De afstand van een industriële windturbine tot de woonkern Ketelhaven moet 

minimaal 10 maal de tiphoogte zijn. 
b. De hinder door obstakel verlichting dient met de BBT zoveel mogelijk beperkt te 

worden. 
c. De geluidshinder dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 
d. De hinder als gevolg van slagschaduw dient gehandhaafd te worden op 0-uren 

(zoals toegezegd door Windkoepel Groen) 
 

 
Tot slot 
Gelet op deze argumenten verzoek ik u - als u tot vaststelling van het inpassingsplan over 
zou gaan- niet slechts te volstaan met procedure- en milieutoetsen en andere norm-toetsen, 
maar ook de leefbaarheidsaspecten en beleving van omwonenden mee te nemen. 
 

Hoogachtend, 

Ondertekening: 

Naam:…………………………………………… 

                                                           
17 https://dedrontenaar.nl/biddinghuizen/wethouder-gaat-windplan-groen-bevragen-over-windmolens-vlakbij-
de-dorpen 
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