
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. minister E.D. Wiebes
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Ketelhaven/Dronten, 17 september 2019 

Betreft: Rijkscoördinatie regeling Windplan Groen / Windpark Hanze 

Geachte minister Wiebes, 

We hebben u in juni in de Kamer en in de pers horen spreken over de Rijkscoördinatie-regeling. U stelt 
dat die teveel als een ‘juridische bulldozer’ werkt. 
U heeft voor 100% gelijk! Wij ondervinden dit aan den lijve bij Windplan Groen in de provincie 
Flevoland. 

De wijze waarop Windplan Groen met de belangen van omwonende burgers omgaat is tergend. 
De provincie Flevoland staat toe om megahoge windturbines (249 m!) te plaatsen in de directe nabijheid 
van de woonkernen Ketelhaven en Biddinghuizen. De provincie Zuid-Holland reserveert dergelijke 
industriële-windturbines (260 m) voor de Maasvlakte: op zee en buiten zicht van burgers! 

Zuid-Holland heeft net als de provincie Friesland expliciet natuurgebieden aangewezen die gevrijwaard 
blijven van nieuwe windturbines. Ook de gemeente Dronten heeft in 2012 het gebied ten noorden van 
de N305 gevrijwaard voor windparken.  Echter, de provincie Flevoland is kampioen klimaatambities ten 
koste van de directe woon- en leefomgeving van haar inwoners èn de natuur (o.a. De Telegraaf, 27 aug. 
’19). 

Wij onderschrijven de noodzaak van de energietransitie en dat de klimaatverandering serieus genomen 
moet worden. Wind- en zonne-energie kunnen daar een belangrijke rol in spelen, maar niet ten koste 
van alles. Er is sprake van een extreem scheve verdeling van lusten en lasten en het  draagvlak bij 
omwonenden ontbreekt volledig. 

Wij vragen u om minimaal 10x de tiphoogte afstand tot onze woonkern aan te houden; deze afstand 
voorkomt dat er zo’n 600 mensen last krijgen van slapeloze nachten door hoorbaar geluid en het niet-
hoorbare infrageluid. De gehanteerde geluidsnormen zijn gemiddelden. Feitelijke overlast in de nacht 
wordt rekenkundig gecompenseerd door windstille momenten. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie is het geluid van windmolens een ‘gezondheidsrisico’. 

Ook voor de natuur zien we grote bedreigingen: daarom zien we het liefst dat Windpark Hanze, 
onderdeel van windplan Groen, helemaal niet doorgaat.  Windpark Hanze is namelijk in strijd met àlle 
geldende structuurvisies, bestemmingsplannen en milieuverordeningen. 
De optelsom van bezwaren zijn allemaal terug te lezen in de ingediende zienswijzen1 op Windplan 
Groen. 

Het gebied tussen de N305 en Ketelhaven is een “bijzonder gebied”. Het is één van de mooiste 
gebieden in Flevoland. Het wordt omringd door Natuur Netwerk Nederland, Natura 2000 gebieden 
IJsseldelta, het Vossemeer, het Ketelmeer, het Roggebotzand en –bos, het Roggebotveld en de 
ecologische verbindingszone Hoge Vaart. 

1 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/versie%203%20Anoniem%20bundel%20Windplan%20Groen.pdf 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171203/190-handtekeningen-tegen-windplan-groen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/versie%203%20Anoniem%20bundel%20Windplan%20Groen.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/versie%203%20Anoniem%20bundel%20Windplan%20Groen.pdf


Er zijn door de overheid vele miljoenen geïnvesteerd om hier een natuurgebied van allure te maken. 
Wij vinden dat dit “bijzondere gebied”, onze leefomgeving, dan ook consequent beschermd moet 
worden. 

De inloopavonden van Windplan Groen voor burgers beperkten zich alle keren tot het plan ‘nog een 
keer uitleggen’ en omwonenden ‘gerust’ te stellen. 
Bezwaren van omwonenden worden keer op keer- mede door de EZK projectleider RCR procedures 
windenergie en de projectcoördinator Windenergie van de provincie Flevoland - terzijde geschoven. 
Ultieme argumentatie is dat alles binnen de juridische regels en procedures valt en dat aanpassingen 
niet meer mogelijk zijn, omdat dat teveel tijd kost en het SDE+ subsidie onzeker wordt.  Snelheid gaat 
blijkbaar voor zorgvuldigheid. 

De boodschap is dat omwonenden niet moeten zeuren. Maar zij krijgen wèl de lasten van een 
industrieel windpark ‘gewoon’ door de strot geduwd! 

Wereldwijd ontstaan er gezondheidsproblemen met mens en dier die te dicht bij grote windturbines 
leven. Bij windparken op zee zwemt een  vis weg vanwege de trillingen, maar onze huizen staan niet op 
wielen! Het is toch te gek voor woorden dat politici geen rekening meer houden met het welzijn van de 
bevolking? En het artikel in de NRC van zaterdag 14 september parafraserend: Waarom doen mensen in 
een beschaafd land dit andere mensen  aan? 

In deze periode wordt er gewerkt aan de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen op Windplan 
Groen.  

We doen een dringend beroep op u als verantwoordelijke minister om te laten zien dat u ècht rekening 
wilt houden met de belangen van de direct omwonenden. 

We verzoeken u om uw bevoegdheid te gebruiken om de ‘juridische bulldozerij’ te stoppen en te 
begrenzen met een ministeriële regeling: door in het ontwerp van Windplan Groen -en in het bijzonder 
Windpark Hanze- een andere locatie te vinden voor windturbines die te dicht (minder dan 10x de 
tiphoogte) op onze woonkern komen te staan. 

Voor Windpark Hanze is het nog niet te laat! 

Met vriendelijke en dringende groet, 
namens de VVE Ketelhaven,  commissie Windplan Groen, 

Voorzitter

c.c: Vaste Kamercommissie EZK 
Provincie Flevoland 
Gemeente Dronten 
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