
































P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Beoordeling windplan Groen 

Kern mededeting: 

Gedeputeerde Staten hebben getoetst of het rijksinpassingsplan voor windplan 
Groen past binnen de kaders die eerder door Provinciale Staten zijn vastgesteld. 
Dat is het geval. Alle beoogde windmolens zijn geplaatst binnen de plaatsingszo
nes, de sanering is grotendeels geborgd en de participatierandvoorwaarden wor
den ingevuld. Het beleidskader voor windenergie (het Regioplan) is eerder op ba
sis van democratische besluitvorming, waarbij ook voor iedereen bezwaar en be
roep openstond, vastgesteld. Daarmee ontbreekt voor het Rijk en de overige be
trokken overheden de vrijheid om de plaatsing van nieuwe windmolens - die bin
nen de plaatsingszones passen en voldoen aan het overige beleid- af te wijzen. 

Mededeling: 

Tijdens de commissiebehandeling van 15 mei 2019 heeft gedeputeerde Fackeldey 
u toegezegd een beknopt overzicht toe te zenden over de beoordeling van wind
plan Groen. In bijlage 1 vindt u dit overzicht waarin wordt weergegeven hoe het 
windplan Groen beoordeeld is in relatie tot het bestaande beleid en eerder geac
cordeerde afwijkingen. 

Inmiddels heeft de commissie voor de Milieueffectrapportages ook haar advies 
uitgebracht over de milieueffectrapportage van het windplan. Voor de volledig
heid is dit positieve advies aan de mededeling toegevoegd (bijlage 2). 

Ten slotte is in bijlage 3 een eerste globale reactie op de samengevatte ziens
wijze namens de WE Ketelhaven opgenomen. Deze zienswijze is namens de WE 
ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie 
zal de zienswijze ook in het kader van de officiële procedure beantwoorden. De 
reactie is ook aan u toegezonden. Bijgevoegd overzicht is opgesteld om een eer
ste indruk te geven van een reactie op de ingebrachte standpunten. 

Registratienummer 
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Beknopt overzicht beoordeling Windplan Groen #2427558 

 

Beleid/ door PS geaccordeerde afwijkingen van het 
beleid 

Kenmerken windplan Groen 

Regioplan Windenergie 
Opschalen 
Nieuwe windmolens worden in de plaatsingszones 
gebouwd 
 
Saneren  
Alle windmolens uit het projectgebied worden 
gesaneerd 
 
 
Participeren 
• Bewoners en ondernemers in het projectgebied 

krijgen de gelegenheid om vanaf de eerste fase 
risicodragend te participeren 

• Bewoners en ondernemers in Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland gelegenheid krijgen om financieel te 
participeren in de exploitatie. 

• Gedurende de exploitatie van de windmolen draagt 
de initiatiefnemer een gebiedsgebonden bijdrage af 
van gemiddeld € 1050 per MW per jaar.  

Opschalen 
• Het merendeel van de windmolens is in de oorspronkelijke plaatsingszones geprojecteerd. Omdat PS heeft 

ingestemd met het toevoegen van extra zones en gebruik is gemaakt van de flexibiliteit uit het Regioplan om 
zones te optimaliseren vallen straks alle nieuwe molens binnen de (nieuwe en geoptimaliseerde) 
plaatsingszones. 

 
Saneren 
• De initiatiefnemer saneert 59 van de 98 bestaande windmolens binnen 0,5 jaar na het realiseren van de nieuwe 

windmolens. De dubbeldraaitermijn  (de tijd dat de oude en nieuwe windmolens tegelijk aanwezig zijn) voor de 
Meeuwentocht (11 windmolens) is verlengd tot 5 jaar door gebruik te maken van de beleidsruimte in het 
Regioplan. PS hebben ingestemd met de uitgestelde sanering van de (28) Eolienne windmolens. De sanering is 
grotendeels geborgd. De initiatiefnemer heeft nog tot aan de vaststelling van de definitieve besluiten om 
overeenstemming te bereiken. Als dit niet mogelijk is kunnen publiekrechtelijke instrumenten worden ingezet.  
 

Participeren 
• Alle bewoners en ondernemers in het projectgebied is de mogelijkheid geboden (via Windshare of rechtstreeks 

in de ontwikkel BV’s) om vanaf de eerste fase te participeren.  
• In het projectplan heeft de initiatiefnemer zich gecommitteerd aan de gebiedsgebonden bijdrage en het 

organiseren van de participatiemogelijkheden in de exploitatiefase. Deze afspraken zijn nog eens in een 
overeenkomst met de gemeente verankerd.  

Flexibiliteit uit het Regioplan Windenergie  
1. Toepassen ashoogte hoger dan 120m indien 

economische noodzaak is aangetoond 
2. Optimalisaties van de plaatsingszones mogelijk 

indien beperkingen/lokale omstandigheden daar 
om vragen.  

3. Dubbeldraaien langer dan 0,5 jaar indien 
economische noodzaak is aangetoond  

1. Uit een sanity check (onafhankelijke beoordeling van de businesscase) blijkt het economisch noodzakelijk om 
windmolens te bouwen met een hogere ashoogte dan 120m. (zie PS besluit 19 september 2018) 

2. Als gevolg van lokale omstandigheden (hoogtebeperkingen, advies beeldkwaliteit, ligging gasleiding etc) zijn 
enkele plaatsingszones geoptimaliseerd/verschoven. Dit heeft niet tot gevolg dat er extra windmolens gebouwd 
kunnen worden (zie PS besluit 19 september 2018).  

3. Na het bekend worden van de hoogtebeperkingen als gevolg van de luchthaven is de dubbeldraaitermijn voor 
de Meeuwentocht verlengd tot 5 jaar. Uit de sanity check blijkt dat de noodzaak hiervoor aanwezig is 
(informatie gedeeld tijdens presentatie 16 januari 2019).  

Geaccordeerde afwijkingen – besluit 19 september 
2018 
1. Afwijkingen van de plaatsingszones 
2. Afwijking uitgestelde sanering 

In het projectgebied geldt een aantal gebieds-specifieke omstandigheden die het noodzakelijk maken om op 
onderdelen af te wijken van het Regioplanbeleid. De specifieke omstandigheden betreffen de hoogtebeperkingen 
als gevolg van de luchthaven, de afgegeven vervangingsvergunningen voor bestaande lijnen buiten de aangewezen 
plaatsingszones, een relatief lage SDE-vergoeding ten opzichte van de gemiddelde windsnelheid en een hoge 
saneringslast door het grote aantal relatief jonge windmolens. Deze omstandigheden tezamen maken het 
gecompliceerd om tot een project te komen dat binnen de kaders van het beleid past én economisch uitvoerbaar is. 
Daarom hebben PS op 19 september 2018 besloten in te stemmen met het toevoegen van een 3-tal extra 
plaatsingszones (Ansjovistocht met 5 molens, Zeebiestocht met 6 molens en de Hond-tocht Noord met 2 
windmolens) en de opschaling en sanering van de zgn Eolienne-molens uit te stellen.  



Beknopt overzicht beoordeling Windplan Groen #2427558 

Kaarten 
 
Huidige situatie:      Nieuwe situatie:      Regioplan +     

geoptimaliseerde/toegevoegde 
plaatsingszones: 
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 Advies over het MER  

De Vereniging Windkoepel Groen, de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland 

en de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties (BZK) willen een windpark realiseren in Flevoland. Het gaat om het 

deelgebied Oost, zoals dat is begrensd in het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland1. Windplan Groen wordt het plan voor deelgebied Oost. 

 

Voor het besluit over het daarvoor vereiste rijksinpassingsplan2 en de omgevings-

vergunningen3 is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het ministerie van EZK heeft de 

Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER. In dit advies spreekt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage zich uit over de juistheid en de volledigheid van 

het MER. 

 

Wat blijkt uit het MER? 

In het MER zijn zes alternatieven onderzocht met een verschillend aantal windturbines en 

verschillende afmetingen en posities van de turbines. Het is helder hoe de alternatieven tot 

stand zijn gekomen. Uit het MER blijkt dat de alternatieven vooral onderscheidend zijn op de 

aspecten geluid, slagschaduw, landschap en elektriciteitsopbrengst.  

 

Het voorkeursalternatief is gebaseerd op alternatief zes met vooral grote windturbines. Dit 

alternatief bevat in totaal 90 turbines waarvan 71 met een tiphoogte van 195 tot 249 meter. 

Het grootste deel van de turbines die nu in het gebied aanwezig zijn, zullen worden 

verwijderd. Uit het MER blijkt dat de beperkingen die vliegveld Lelystad stelt aan de 

bouwhoogte, bepalend zijn geweest bij de keuze voor het voorkeursalternatief.  

 

Uit het MER komt naar voren dat het voorkeursalternatief alleen met mitigerende maatregelen 

aan de wet- en regelgeving kan voldoen. De mitigerende maatregelen (zoals 

stilstandvoorzieningen4 en geluidmodi5) zijn in de periode dat de oude en nieuwe turbines 

tegelijk draaien nodig om aanvaringen met de rosse vleermuis6 te beperken en voor de 

reductie van geluid7 en slagschaduw8 op woningen. De mitigerende maatregelen voor geluid  

 

 

                                                   
1  Hiervoor is ook een MER opgesteld, zie http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2826 voor het advies van de 

Commissie hierover. Het Regioplan bevat onder meer regels vanuit landschap (opstellingspatroon turbines) en over de 

sanering van bestaande turbines. 

2  De Commissie heeft het ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen van 15 maart 2019 ontvangen. 

3  De Commissie heeft geen ontwerp-vergunningen ontvangen.   

4  Met deze voorziening kan de rotor, bij slagschaduw of hinder voor beschermde soorten, tijdelijk worden stilgezet. 

5  Hiermee kan een windturbine in een andere geluidmodus worden gezet. Doordat de windturbine iets langzamer draait of de 

bladen iets worden gedraaid, ontstaat minder geluid. 

6  In het ontwerp inpassingsplan staat dat in het kader van de vergunning / ontheffing de stilstandvoorzieningen juridisch 

worden verankerd.  

7  De uitvoering van de geluidmodi op de te plaatsen windturbines zal in de vergunning juridisch (moeten) worden verankerd. 

Dat kan zodra het type windturbine bekend is. 

8  In het ontwerp inpassingplan staat dat in de omgevingsvergunning voor milieu een vergunningsvoorschrift wordt 

opgenomen voor een stilstandvoorzieningen bij gevoelige bestemmingen.  

http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2826


-2- 

en slagschaduw zijn ook nodig nadat de oude turbines zijn verwijderd. Het MER maakt de 

effectiviteit van de maatregelen voldoende duidelijk. Ook volgt uit het MER dat de afname van 

energieopbrengst als gevolg van de maatregelen weinig zullen verschillen tussen de 

alternatieven. De onderstaande figuur verbeeldt het voorkeursalternatief. 

 

 
Weergave van het voorkeursalternatief (Bron: Milieueffectrapport Windplan Groen) 

 

Wat is het advies van de Commissie? 

Het MER is zeer uitgebreid, overzichtelijk en voorzien van veel kaartmateriaal, tabellen en 

visualisaties. Voor elk alternatief zijn de verschillende beoordelingscriteria helder 

omschreven en goed navolgbaar beoordeeld, met gebruik van duidelijke illustraties. Alle 

effecten, waaronder de effecten op ecologie, landschap en de hinder voor de omgeving 

(geluid, slagschaduw en lichthinder) zijn gedetailleerd onderzocht voor alle alternatieven.  

 

De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te 

kunnen nemen over het rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen waarin het 

milieubelang volwaardig wordt meegewogen.  

 

Barrièrewerking kleine zwaan  

Een deel van de kleine zwanen uit het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren zoekt voedsel 

in het plangebied van windplan Groen. In het MER wordt rekening gehouden met een 

mogelijk barrièrewerking voor de kleine zwaan omdat de zwanen de oostelijk gelegen lange 

lijn met windturbines daarvoor moeten passeren. In het MER wordt onderbouwd dat het 

aannemelijk is dat er geen significant negatieve effecten zijn op het behalen van de  
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instandhoudingsdoelstellingen omdat er in de buurt voldoende uitwijkmogelijkheden zijn om 

te foerageren. In het ontwerp rijksinpassingsplan staat dat dit zal worden gemonitord. Mocht 

blijken dat de barrièrewerking inderdaad optreedt en dat dit tot een negatief effect leidt, dan 

kunnen twee corridors9 worden ingesteld. Het is voldoende aannemelijk gemaakt in het MER 

dat door corridors van stilstaande turbines barrièrewerking voor de kleine zwaan niet zal 

optreden. 

 

De Commissie beveelt aan om de monitoring zeer nauwgezet uit te voeren en van te voren 

een protocol uit te werken waarin is opgenomen wanneer er wordt overgegaan tot het 

instellen van de corridors.  

 

Achtergrond 

Met Windplan Groen willen de Vereniging Windkoepel Groen, de gemeenten Dronten en Lelystad, de 

provincie Flevoland en de ministers van EZK en BZK bijdragen aan het opwekken van duurzame energie 

in Nederland. Het windpark met 90 windturbines wekt circa 400 megawatt stroom op. Onderdeel van het 

windplan Groen is het vervangen van oude turbines door nieuwe, krachtigere turbines zodat er minder 

van nodig zijn. Dit levert een bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit in het plangebied. In totaal 

worden 86 van de 98 bestaande windturbines in het plangebied verwijderd. 

 

Voor de besluitvorming over activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten het gaat. 

Voor windplan Groen gaat het om categorie C22.2: windparken bestaande uit 20 of meer windturbines.  

Een MER is ook nodig omdat significante effecten op Natura 2000-gebieden kunnen optreden.  

 

Ter ondersteuning van de besluitvorming over het benodigde rijksinpassingsplan en 

omgevingsvergunningen worden de milieueffecten beschreven in een gecombineerd plan-/project-MER. 

Voor de besluitvorming over het project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing omdat het gaat om 

een windenergieproject met een vermogen van 100 megawatt of meer. Een aantal besluiten dat voor dit 

initiatief nodig is, wordt daarom voorbereid in één gecoördineerde procedure. Coördinerend bevoegd 

gezag voor de Rijkscoördinatieregeling is de minister van EZK. 

 

Waarom een advies? 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

het MER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat is de verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemers. 

Het ministerie van EZK is coördinerend bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure. 

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 

in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer 3258 

op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

 

                                                   
9  Een corridor bestaat uit twee windturbines die tijdens de periodes, tijdstippen en omstandigheden dat kleine zwanen de 

dagelijkse trek (heen en terug) maken stil worden gezet. 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing  

Toetsing door de Commissie 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het 

MER de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie ontbreekt of 

onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende 

informatie in haar ogen kan leiden tot andere afwegingen. Dan adviseert de Commissie de 

ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit 

wordt genomen. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het 

gebied bezocht waar milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de Commissie en 

over haar werkwijze vindt u op onze website.  

 

Samenstelling van de werkgroep 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

ir. Peter van der Boom 

ir. Jan Jaap de Graeff (voorzitter) 

drs. Sjef Jansen 

drs. Jeltje Siedsma (secretaris) 

ing. Caspar Slijpen 

 

Besluiten waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld 

Rijksinpassingsplan en diverse vergunningen 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit C22.2 “windparken be-

staande uit 20 of meer windturbines”. Een MER is ook nodig omdat effecten op Natura 2000-

gebieden optreden die in een Passende beoordeling moeten worden beschreven. Daarom is 

een gecombineerd plan-/project-MER opgesteld. 

 

Bevoegd gezag besluiten  

De minister van Economische Zaken en Klimaat (ook coördinerend bevoegd gezag namens alle 

andere betrokken overheden) en de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Initiatiefnemer besluiten  

De Vereniging Windkoepel Groen, de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland 

en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrela-

ties.  

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en ad-

viezen bij haar advies te betrekken.  

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3258 in te vullen in het zoekvak.  

https://www.commissiemer.nl/onze-diensten/wat-doet-de-commissie-mer
http://commissiemer.nl/onze-diensten/werkwijze/hoe-toetst-de-commissie
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/2018-01-01
http://www.commissiemer.nl/
http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3258


 

 

 

 

 



Eerste globale reactie op hoofdlijnen op samengevatte zienswijze van VVE Ketelhaven 
 
De volledige zienswijze van de VVE zal in het kader van de procedure voor het rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen officieel worden 
beantwoord door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De onderstaande reactie op hoofdlijnen betreft een eerste globale reactie op de 
ingebrachte standpunten, is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de officiële beantwoording en zal met name de voor de provincie relevante 
onderdelen uitlichten. 
 

Zienswijze  Eerste globale reactie op hoofdlijnen 
1. Het maatschappelijk draagvlak voor 

Windplan Groen ontbreekt. 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. 

We zijn het met de VVE eens dat de realisatie van Windplan Groen een aanzienlijke verandering van de leefomgeving inhoudt. 
Nu genieten de bewoners aan de zuidelijke rand van het voormalige recreatiepark van een vrij uitzicht. Hier zullen in de 
toekomst windmolens verschijnen. Wij kunnen ons ook voorstellen dat deze verandering leidt tot vragen en zorgen over de 
mogelijke effecten. Zowel overheid als initiatiefnemers zijn van harte bereid om over de effecten met de VVE in gesprek te 
treden. We zijn ervan op de hoogte dat de VVE hier intensief gebruik van maakt en regelmatig in gesprek is met de 
initiatiefnemer. Op grond van deze gesprekken heeft de initiatiefnemer de volgende maatregelen getroffen: 
De aanvankelijk dichtstbijzijnde windmolen.is geschrapt, waardoor de initiatiefnemer de beschikbare plaatsingszone bij 
Ketelhaven voor een deel onbenut laat. Daarnaast zal de initiatiefnemer er naar streven om slagschaduw op Ketelhaven te 
voorkomen. Dit is geborgd in de vergunning, waarin de totale duur van slagschaduw/jaar beperkt is tot maximaal 1 uur. Met 
de aanpassingen door de initiatiefnemer is een optimum gevonden tussen de belangen van het realiseren van voldoende 
duurzame energie, de (milieu)effecten op de omgeving, de inpasbaarheid in de omgeving, de economische uitvoerbaarheid en 
voldoende draagvlak. Wij zijn ons er daarbij van bewust dat een dergelijke afweging niet tot 100% instemming van de 
samenleving leidt.   
We constateren samenvattend dat er een plan voorligt dat past binnen de vastgestelde regionale beleidskaders (die na een 
volledig doorlopen democratisch proces onherroepelijk zijn vastgesteld). Omdat het plan binnen de beleidskaders past heeft 
de initiatiefnemer een soort “bouwrecht” en liggen de locaties van de nieuwe windmolens daarom vast. Om de zorgen en 
vragen vanuit de samenleving weg te nemen hebben gesprekken plaats gevonden op het niveau van de mogelijke effecten en 
is het plan daarop in een vroegtijdig stadium aangepast. Gesprekken over de besteding van de gebiedsgebonden bijdrage en 
de participatiemogelijkheden worden momenteel voorbereid. 

2. Het gebied ten noorden van de 
Hanzeweg moet vrijblijven van 
windturbines omdat het in strijd is 
met eerdere plannen en omsloten 
wordt door natuurgebieden. 

In de toelichting van het Rijksinpassingsplan is omschreven dat wordt voldaan aan de voor dit project relevante beleidskaders. 
Daar wordt ook gemotiveerd waarom dit plan verenigbaar is met bestaande plannen, activiteiten en waarden. Ook zijn de 
mogelijke effecten op natuur zorgvuldig onderzocht en getoetst in het kader van de vergunningverlening op grond van de Wet 
natuurbescherming.  

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

Windturbines kunnen inderdaad hinder veroorzaken. Via de wetgeving zijn normen vastgelegd om omwonenden te 
beschermen tegen onevenredige en onacceptabele hinder. Op grond van eerdere gesprekken is het plan aangepast waardoor 
het rijksinpassingsplan en de aangevraagde vergunningen ruimschoots voldoen aan de wettelijke normen voor o.a. geluid en 
slagschaduw. Voor slagschaduw is bijvoorbeeld een maximale hinderduur van 1 uur (ipv 6 uur) per jaar op woningen  in 
Ketelhaven opgenomen. Als belanghebbenden menen dat er waardedaling van hun woningen aan de orde is, dan kunnen zij 
nadat de het rijksinpassingsplan is vastgesteld  een verzoek om planschade indienen.   



4. Er is geen noodzaak voor de realisatie 
van Windpark Hanze omdat de 
doelstellingen uit de monitor Wind op 
land al ruimschoots worden gehaald.  

De doelstelling waar de VVE Ketelhaven naar verwijst is het doel uit het Nationale Energieakkoord van 2013. Hierin is 
afgesproken dan er eind 2020 voor 6000 MW (opgesteld vermogen) aan windenergie is gerealiseerd. Dit doel wordt zeer 
waarschijnlijk niet in 2020 gehaald maar wel in 2023 (mede dankzij extra projecten). De genoemde 6000 MW is echter een 
tussenstap in het bereiken van de ambities uit het Flevolandse coalitieakkoord 2015-2019, de Flevolandse Omgevingsvisie uit 
2017 (een energie-neutraal Flevoland),  het Europese  Klimaatakkoord uit 2015 en het Nederlandse concept Klimaatakkoord 
uit 2018 (35 TWh).  

5. De MER is onvolledig De commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 mei haar positieve toetsingsadvies uitgebracht over de opgestelde 
MER. In haar advies geeft de Commissie het volgende aan: “Het MER is zeer uitgebreid, overzichtelijk en voorzien van veel 
kaartmateriaal, tabellen en visualisaties. Voor elk alternatief zijn de verschillende beoordelingscriteria helder omschreven en 
goed navolgbaar beoordeeld, met gebruik van duidelijke illustraties. Alle effecten, waaronder de effecten op ecologie, 
landschap en de hinder voor de omgeving (geluid, slagschaduw en lichthinder) zijn gedetailleerd onderzocht voor alle 
alternatieven.  
De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het 
rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.”  

6. De business case van Windplan Groen 
en Subsidies. Hoe kunnen er elders in 
het gebied 20 windmolens van de 
businesscase komen te vervallen en 
de molens bij de woonkernen niet?  

VVE vraagt zich af waarom er ten opzichte het voorontwerp inpassingsplan  wel 20 windmolens uit het Lelystadse deel konden 
vervallen zonder dat het economisch perspectief onvoldoende werd en het anderzijds vanwege economisch perspectief niet 
mogelijk is nabij de kernen enkele molens te laten vervallen.  De VVE refereert hier naar de situatie dat als gevolg van de 
toetsing aan de luchtvaartveiligheid 20 lagere windmolens uit het voorkeursalternatief verwijderd moesten worden. Het klopt 
dat deze windmolens konden vervallen zonder dat de al uitdagende businesscase onhaalbaar zou worden. Dit is echter te 
verklaren door de volgende omstandigheden:  
- De weggevallen windmolens betreffen voornamelijk lage molens die wel investeringsruimte bieden maar in mindere mate 

bijdragen aan de hoogte van het projectrendement in vergelijking met grotere turbines. Van belang daarbij is dat 
investeringskosten voor windturbines en de netinpassing ook verhoudingsgewijs afnemen.  

- Een groot deel van het negatieve effect kan goed gemaakt door de bestaande Meeuwentocht 5 jaar te laten 
dubbeldraaien ipv 0,5 jr. Oorzaak hiervan is dat een gedeelte van de saneringskosten, die in de eerste jaren van 
exploitatie zwaar doorwerken, wegvallen uit de business case  

- Ten slotte is in januari 2019 bekend gemaakt dat de SDE+ subsidie voor 2019 gelijk te blijft met het niveau van 2018 en 
niet zoals verwacht zal dalen.  

7. Er zijn maatwerkvoorschriften nodig 
om de hinder van omwonenden te 
beperken. Verzocht wordt om een 
afstand van 10x de tiphoogte, 
minimale hinder door 
obstakelverlichting, geluid en 
slagschaduw. 

Zie ook de reactie bij punt 3. Om tegemoet te komen aan de bezwaren vanuit Ketelhaven (en ook Biddinghuizen) hebben de 
initiatiefnemers bovendien in haar vergunningaanvraag voor het aspect slagschaduw verzocht rekening te houden met een 
bovenwettelijke norm. Dit zal in de betreffende vergunningen worden voorgeschreven. Het plan voldoet voorts aan de 
wettelijke normen voor geluid. Ook is in het Rijksinpassingsplan vastgelegd dat de avondperiode gebruikt wordt van 
vastbrandende en dimbare verlichting op de windmolens. Vanuit het perspectief om hinder te beperken is er geen reden aan 
de gevraagde afstand van 10x de tiphoogte tegemoet te komen. Bovendien is dit gegeven het economisch perspectief niet 
haalbaar.   
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