Geachte voorzitter, Statenleden, gedeputeerde Stuivenberg,

 Ik zal me even voorstellen:
o Willem Verhaak, projectleider van Windpark Zeewolde in opdracht van de
Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde.
o Ik spreek hier namens het bestuur van de Ontwikkelvereniging. U kunt straks mij of
bestuurslid Tonko Tonkes altijd aanschieten voor vragen.
 De Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde is blij dat de Provinciale Staten het Regioplan
gaan vaststellen. Dat geeft onze achterban en alle bewoners van Flevoland duidelijkheid en
zekerheid over wat er wél kan en wat er níet kan.
 Die vaststelling is ook noodzakelijk om uw provinciale doelstelling in het jaar 2020 te halen.
Want alleen met een vastgesteld Regioplan kan de Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde
voortvarend verder met de planologische procedures die moeten leiden tot vergunning
verlening over precies 1 jaar.
 Windpark Zeewolde geeft daarmee invulling aan uw provinciale doelstellingen, te weten:
o De realisatie van 1390 MW aan opgesteld vermogen aan windenergie in 2020.
o De productie van 2 tot 3 keer zoveel duurzame energie met minder dan de helft van
de huidige 220 windturbines. Voor uw informatie: één zo’n moderne turbine levert
in 1 uur op vol vermogen voldoende energie voor het jaarlijks stroomverbruik van uw
woning.
o De 90 tot 100 nieuwe turbines worden in nette lijnopstellingen gebouwd.
o Het wordt een windpark van en vóór het gebied. De initiatiefnemers zijn namelijk
boeren en buitenlui van het buitengebied van Zeewolde. Daarmee blijven de
inkomsten in het gebied. En het geeft een impuls aan de Flevolandse economie.
o Het windpark stelt jaarlijks een gebiedsgebonden bijdrage van 1050 euro per MW ter
beschikking. Dat komt voor dit windpark neer op grofweg jaarlijks 300.000 euro.
o Windpark Zeewolde maakt financiële participatie van burgers van Almere en
Zeewolde mogelijk in het ontwikkeltraject. Ontwikkelvereniging Zeewolde werkt
daarvoor samen met de landelijke koepel van burgercoöperaties (RESCOOP), de
bestaande lokale energie-coöperatie en met de gemeente Almere en Zeewolde.
o Een tweede vorm van financiële participatie aan burgers van Almere en Zeewolde
wordt geboden bij de bouw van het windpark: dan mag iedereen tot bij elkaar zo’n
10 miljoen euro het park mede te financieren tegen een aantrekkelijke rente.
Deze omvangrijke opschaling van windenergie in handen van de bewoners van het gebied is
uniek in Nederland en Europa!!

 U weet dat de plannen van opschalen en saneren niet van vandaag op morgen tot stand zijn
gekomen. De Windvereniging Zeewolde, waar de Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde
uit is voortgekomen, is al ruim 3 jaar bezig met plannenmakerij.
o In de Windvereniging Zeewolde zijn vrijwel alle agrariërs, turbine-eigenaren en
woningeigenaren van het buitengebied Zeewolde verenigd, met ruim 200 leden
(exclusief Zuidlob project en Sternweg).
o De windvereniging Zeewolde heeft eerst samenwerking gezocht met de
windverenigingen uit de andere gebieden in federatief verband.
o Een kleine 2 jaar geleden is echter besloten dat de ontwikkeling van één plan voor
héél Flevoland (exclusief NO-polder) te ambitieus was.
o Sindsdien is de Windvereniging Zeewolde voortvarend aan de slag gegaan om
concreet invulling te geven aan een eigen windpark en zitten we inmiddels al 1,5 jaar
in de zogenaamde RCR-procedure – het ministerie van Economische Zaken is
namelijk bevoegd gezag voor een dergelijk groot windpark.
o En dat gebeurt in zeer goede samenwerking met de gemeente Zeewolde en de
provincie Flevoland. Wij willen gedeputeerde Stuivenberg en de wethouders van de
gemeente Almere en Zeewolde complimenteren voor deze voortvarende
samenwerking.
 Een belangrijke voorwaarde die u als provincie stelt aan de realisatie nieuwe windparken is
sanering van de bestaande turbines. Voor windpark Zeewolde betekent dat een ongekend
zware saneringsopgave van 210 relatief jonge turbines.
 Ondanks die zware saneringslast heeft de windvereniging de handschoen van de
ontwikkeling van een nieuwe windpark toch opgepakt. Omdat wij kansen zien om met de
nieuwe generatie windturbines de verdiencapaciteit uit de windenergie de komende
decennia voort te zetten en over meer mensen te verdelen. Want niet alleen de huidige
turbine-eigenaren kunnen participeren, maar ook de bewoners en grondeigenaren in het
buitengebied die nog geen turbine hebben kunnen volwaardig investeren.
 140 leden van de Windvereniging hebben inmiddels de Ledenovereenkomst
Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde ondertekend. Daarmee verbinden zij zich aan de
voorwaarden die de provincie stelt aan het nieuwe windpark, waaronder sanering van de
bestaande turbines.
 Met die 140 handtekeningen kunnen we een nieuw windpark bouwen van tussen de 90 en
100 turbines. En we kunnen zo’n 180 turbines opnemen in het saneringsplan.
 We zijn er nog niet. Nog niet iedereen heeft namelijk getekend en dat is wel ons doel. Maar
iedere week druppelen weer een paar nieuwe leden binnen. Zo hebben vorige week twee
grondeigenaren van belangrijke grondposities getekend.
o

Een deel van de grondeigenaren wacht nog op duidelijkheid van het
Rijksvastgoedbedrijf over de opstalvergoedingen die zij gaat rekenen. Dat begrijpen
wij – want er komen zo’n 40 turbines op gronden van de RVB te staan.

o

Een deel van de turbine-eigenaren hebben onvoldoende ruimte om te investeren in
een nieuw windpark en twijfelen daarom om hun huidige turbine te saneren. Dat
snappen we ook. We zoeken naar mogelijkheden om hen toch de kans te bieden om
te investeren in het nieuwe windpark

 We zijn er van overtuigd dat ook van de twijfelaars het overgrote deel binnen een paar
maanden zal tekenen.
 De Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde is dus al een heel eind op streek!
o
o
o
o

De project-mer is bijna afgerond en dit najaar wordt het Ontwerp Inpassingsplan en
de vergunningaanvragen opgesteld.
In januari 2017 gaat dit alles formeel ter inzage en dat moet leiden tot verlening van
de vergunning medio 2017.
We hebben de afgelopen weken diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd in
Almere en Zeewolde, met een 3D verbeelding van het toekomstige windpark.
En we zijn met talloze stakeholders in en rondom het gebied in gesprek.

 Het bestuur van de Ontwikkelvereniging heeft de afgelopen tijd héél veel tijd geïnvesteerd
om te komen waar we zijn. En dat had niet gekund zonder de investeringen die de 140 leden
van de Ontwikkelvereniging inmiddels al hebben gedaan.
 Dit alles met als doel om tot het jaar 2045 twee tot drie keer zo veel groene energie te
leveren en daar inkomsten uit te halen. Dit doen we in het vertrouwen dat de overheden dit
proces ondersteunen.
 De vaststelling van het Regioplan brengt ons daar weer een stap dichterbij – dus wij vragen u
om het Regioplan volgende maand definitief vast te stellen!
 Dank voor uw aandacht!

NB: Voor informatie kunt u ook terecht op: www.Windparkzeewolde.nl

