Voorbereidingsbesluit windpark Zeewolde genomen
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu maken hierbij bekend dat zij een voorbereidingsbesluit hebben genomen voor het nieuwe
windpark Zeewolde. Hieronder leest u wat dit besluit inhoudt en waarom het is genomen.
Het voorbereidingsbesluit betekent dat de gemeente Almere bij het afgeven van een omgevings
vergunning (bijvoorbeeld om iets te mogen bouwen) rekening moet houden met het
toekomstige windpark. Zo wordt voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor
het aanleggen van het windpark. Het gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven
op het bijgevoegde kaartje.
Het gebied
Het aangewezen gebied voor het windpark ligt in het buitengebied van de gemeente Zeewolde
en voor een klein deel in het buitengebied van de gemeente Almere. De effecten – zoals geluid
en slagschaduw – van de windmolens zijn ook te merken in het deel van het gebied Oosterwold
dat het dichtst bij de A27 ligt. De komende jaren wordt het gebied Oosterwold verder ontwikkeld
met onder meer nieuwe woningen, infrastructuur en andere vormen van gebiedsontwikkeling.
In het gebied het dichtst tegen de A27 aan, het gebied op de kaart waar dit voorbereidings
besluit voor geldt, moet de gemeente Almere bij het afgeven van een omgevingsvergunning
(bijvoorbeeld om iets te mogen bouwen) rekening houden met het toekomstige windpark.

In internationaal verband streeft Nederland naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is.
Dit betekent dat we moeten overstappen naar hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot terug
te dringen en om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn zijn de doelstellingen
van het kabinet 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een
belangrijke vorm van energie om die doelstellingen te bereiken. Het Rijk en de provincies
hebben afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak
is opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land en een onderdeel van het Energie
akkoord. Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn
voor windparken van minimaal 100 MW. Windpark Zeewolde maakt daar deel van uit.
Windpark Zeewolde
Het Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkelvereniging Zeewolde. Die bestaat uit
bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit Zuidelijk Flevoland. Er staan nu
221 windmolens verspreid in het gebied. Die gaan plaats maken voor 93 grotere, modernere
windmolens die in lange lijnen staan opgesteld. Deze windmolens gaan vanaf 2020 groene
stroom voor zo’n 280.000 huishoudens opwekken. Windpark Zeewolde draagt hiermee in
belangrijke mate bij aan het streven elektriciteit zo op te wekken dat die niet bijdraagt aan
de klimaatverandering.
Wat is een voorbereidingsbesluit?
Om het windpark te kunnen aanleggen is een inpassingsplan nodig. Daarin legt het Rijk vast
voor welk doel (welke bestemming) een bepaald gebied gebruikt mag worden.
Vóórdat het inpassingsplan kan worden vastgesteld, is er een ruime voorbereidingsperiode
nodig. Voorkomen moet worden dat er tijdens die periode iets gebeurt, waardoor later
het windpark niet meer zou kunnen worden aangelegd. Daarom hebben de ministers nu dit
voorbereidingsbesluit genomen.

Voorgeschiedenis
Eerder, op 6 juli 2016, is al een voorbereidingsbesluit voor het Windpark Zeewolde gepubliceerd.
In september 2016 bleek uit de milieu-effectenrapportage dat het gebied waar effecten (vooral
slagschaduw) van het windpark optreden, groter is dan eerder was aangenomen. Daarom is nu
een nieuw voorbereidingsbesluit genomen.
Voorafgaand aan dit nieuwe voorbereidingsbesluit heeft op 10 november 2016 overleg plaatsgevonden tussen bestuurders van de gemeenten Almere en Zeewolde en de provincie
Flevoland. Zij hebben afgesproken dat voor de gebieden waar al vergevorderde plannen voor
nieuwe gebiedsontwikkeling zijn, deze kavels worden uitgezonderd van dit voorbereidings
besluit. Die plannen kunnen dus onveranderd doorgaan.
In werking treden
U kunt het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende kaart van 22 december 2016 tot en
met 1 februari 2017 tijdens reguliere openingstijden inzien bij:
- gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde;
- gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 22 december 2016. Het besluit geldt voor 1 jaar
en heeft een terugwerkende kracht tot 10 november 2016. Het voorbereidingsbesluit is ook
gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.bureau-energieprojecten.nl.
Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in
te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van,
en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.
Hoe gaat het verder?
In het voorjaar van 2017 verschijnt het ontwerp-inpassingsplan met de precieze beoogde
locaties van de windmolens.
Meer informatie over het Windpark Zeewolde
Over de plannen voor het windpark kunt u meer informatie vinden op www.rvo.nl/subsidiesregelingen/windpark-zeewolde en op www.windparkzeewolde.nl.

