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Onderwerp: Indienen zienswijze op het Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (zorgen van bewoners)

Agendapunt: 10c
Onderwerp Statenvoorstel: : Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen en besluit GS over
Projectplan en Omgevingsverordening Flevoland
/
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 mei 2019

Constaterende dat:
Binnen het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland gewerkt wordt aan de realisatie van
het Regioplan Windpark Groen.
Windpark Hanze onderdeel uitmaakt van "Windpark Groen".
Er 19 initiatiefnemers met 15 windmolens deel uitmaken van het Windpark Hanze.

/
Overwegende dat:
Bewoners zeer veel zorgen hebben geuit aangaande de kwaliteit van de omgeving,
de natuur en hun eigen woongenot en gezondheid.
•

Verzoeken het college

/

X

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

Een zienswijze namens Provinciale Staten in te dienen op het Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan
Groen en om de tafel te gaan met de bewoners zodat eventuele reële zorgen weggenomen kunnen
worden. De zienswijze zou rekening moeten houden met de zorgen (waaronder mede het borgen van
de gezondheid) van de bewoners t.a.v.:
1) Overschrijding van geluidsnorm van Windtubine HVNl (hoger dan het advies max 45dB Lden);
2) Overschrijding van de grenswaarden van 35 dB van de turbines HVNl,2,3,4 EN 5 die liggen aan het
stiltegebied Roggebotzand;
3) De MER van windplan Groen. Deze zou onvolledig zijn omdat er geen rekening gehouden Is met
turbulentie op rookgassen van Komeco (In windplan Blauw heeft dit WEL gestaan) en verspreiding
van gewasbeschermingsmiddelen richting woonkern Ketelhaven en het Natuurnetwerk Nederland
genaamd NNN en er geen rekening is gehouden met insectensterfte ten gevolge van de
windmolens;
4) Het beeldkwaliteitsplan windenergie opgesteld door Dronten & Lelystad waarin staat dat de
contouren van Flevoland gevolgd moeten worden zodat het er van bovenaf goed uitziet en tevens
tenminste 7 windmolens in een rij moeten staan (hierdoor worden plaatsingsmogelijkheden
Deperkt).

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: GJ Ransijn

Handtekening initiatiefnemer:
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